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SUVALKIEČIO, ne bėda – 
tai padaryti galite nuo 

bet kurios dienos, ir internetu
mokejimai.suvalkietis.lt

Algis VAŠKEVIČIUS

Meno mėgėjų parodoje – 
žymiausi autoriai 

Pirmasis šių metų šventės akordas 
nuskambėjo jau trečiadienį Marijampolės 
kultūros centre – čia buvo atidaryta dešim-
ties žymiausių mūsų savivaldybės meno mė-
gėjų kūrybos paroda, kuri veiks iki birželio 
8-osios. Ją pristatydama šio centro parodų 
organizatorė Onutė Surdokienė sakė, kad 
šia paroda geriausi mūsų miesto meno 
mėgėjai sveikina Marijampolę ir Sūduvą su 
jubiliejais. 

– Šie meno mėgėjai augo kartu su Ma-
rijampole, ir kai kurie iš jų jau 36-eri metai 
yra šalia manęs, tad tikrai yra proga ir gali-
mybė pamatyti, kaip jie tobulėjo ir menas 
juos keitė. Yra profesionalus menas, yra 
tautodailė ir dar yra šie puikūs ir kūrybingi 
meno mėgėjai, kurių darbus čia pristatome, 
– teigė ji. 

Skambūs pirmieji jubiliejinės miesto šventės akordai
Marijampoliečių ir miesto svečių kasmet gegužės pabaigoje labai laukiama miesto šventė, pastaraisiais metais vadinama „Cukriniu festivaliu“, po dvejų metų pan-

deminių apribojimų ir draudimų šiemet pagaliau grįžo visa jėga. Festivalis vyksta jubiliejiniais 230-aisiais miesto savivaldos metais, minime ir Sūduvos metus, tad 
nenuostabu, kad parengta itin turtinga ir įvairiapusė programa, kuri prasidėjo jau nuo trečiadienio.

O. Surdokienė pristatė Joną Glavecką, 
pasak jos, tai buvęs paprastas cecho darbi-
ninkas, o šiandien jau daugelio žinomas ir 
mėgstamas kūrėjas, parodoje pristatantis 
nemažai darbų, tarp jų ir savo autoportretą. 
Čia galima pasigėrėti ir Romo Šapoko stiklo 
vitražais – tai vienintelis mūsų miesto vitra-
žų kūrėjas. Daugelis gerai žino ir atpažįsta 
Eduardo Končiaus miniatiūrinius piešinius 
– šis tautodailininkas yra dviejų respubliki-
nių premijų laureatas.

Parodos lankytojai gali pasigrožėti ir Vil-
mos Mačienės šiuolaikiška tapyba, Gitana 
Vyšniauskienė, žinoma kaip šilko suknių 
kūrėja, taip pat pristato tapybos darbus. 
Savo kūrybą čia pristato ir karpinių meistrė 
Ernesta Boželytė-Liobienė, taip pat viena 
jauniausių kūrėjų Živilė Abraitienė, vieną 
tapybos darbą pateikė Lina Šleinotienė, 
taip pat yra Virginijos Kaminskaitės, Danos 
Bičkės darbų.    

Tarpukario „Suvalkietyje“ – žinia apie naująją miesto rotušę.

Daiva KLIMAVIČIENĖ

Posėdyje, kuriame dalyvavo 20 
Tarybos narių (vienas nedalyvavo, ka-
dangi išvykęs), meras Vincas Plikaitis 
pristatė vienintelį darbotvarkės klausi-
mą – dėl Administracijos direktoriaus 
skyrimo. Pats kandidatas G. Bujaus-
kas dėkojo už išreikštą pasitikėjimą 
ir kalbėjo apie tai, kokie jo planai ir 
laukiantys darbai, jei būtų paskirtas į 
šias pareigas. Trumpai pristatęs Savi-
valdybės viziją ir misiją, kandidatas 
užtikrino, kad bus vykdomos viešosios 
paslaugos savivaldybėje, gerinama 
infrastruktūra. 

Po slapto balsavimo paskelbta, kad 
už G. Bujausko kandidatūrą balsavo 

Primename, kad Savivaldybės adminis-
tracijoje nuo vasario 18 d. nebuvo Admi-
nistracijos direktoriaus (kuomet dėl nepasi-
tikėjimo atleistas Kęstas Spūdys). Kadangi 
per nustatytą laiką dėl nesutarimų Taryboje 
nebuvo paskirtas naujas Administracijos va-
dovas, savivaldybei jau realiai grėsė tiesioginis 
valdymas. Paklaustas, koks gi buvo esminis 
lūžis, po kurio rastas kompromisas ir susitarta 
dėl Administracijos direktoriaus personalijos, 
meras leido suprasti, kad tai nulėmė pragma-
tizmas: šiuo metu Regiono plėtros taryba ren-
ka informaciją apie preliminarų lėšų poreikį 
projektams savivaldybėse.

– Kitaip mes per regioninę plėtrą ne-
gautume lėšų (jei savivaldybėje būtų įvestas 
tiesioginis valdymas – aut. past.), – sakė V. 
Plikaitis.

„Manau, kad rasim bendrą kalbą“
Ketvirtadienio rytas prasidėjo džiugiai: Savivaldybės tarybos posėdyje paskirtas Administracijos direktorius. Vienbalsiai! 

Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas darbų, civilinei saugai ir mobilizacijai, o pastaruoju metu ir laikinojo 
Administracijos direktoriaus pareigas ėjęs Gintaras Bujauskas nuo vakar dienos – Savivaldybės administracijos direktorius. 

Kalvarijos savivaldybės administracijos 
direktorius Gintaras Bujauskas:  „Tikiuosi 
gero ir gražaus bendradarbiavimo“. 

Nuotrauka iš Kalvarijos savivaldybės archyvo

visi posėdyje dalyvaujantys Tarybos nariai. 
– Direktoriumi skiriamas Gintaras Bu-

jauskas, – iškilmingai informavo meras.
Rožių puokštę, kurią Savivaldybės va-

dovas įteikė paskirtajam Administracijos 
direktoriui, šis tuoj pat išardė ir po rožę 
įteikė posėdyje dalyvaujančioms moterims. 
Visiems padėkojo už didelį pasitikėjimą: 

– Tikiuosi gero ir gražaus bendradar-
biavimo. Manau, kad rasim bendrą kalbą. 
Aš padėsiu ją rasti, – kalbėjo paskirtasis 
Administracijos direktorius.

Po posėdžio pakalbintas meras Vincas 
Plikaitis patvirtino, kad Administracijos 
direktoriaus pavaduotojas nebus skiriamas, 
tad darbo krūvis G. Bujauskui bus nemažas. 
Užtat ir nustatytas gana aukštas pareiginės 
algos koeficientas – 17,5. 

Pakalnučių puokštėmis sveikindamas 
parodos autorius Marijampolės vicemeras 
Artūras Visockis pasidžiaugė, jog būtent 
tokiu gražiu akordu prasideda šventiniai 
renginiai, ir kūrėjams linkėjo, kad mūzos 
visada būtų su jais. Savivaldybės tarybos 
Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų 
komiteto pirmininkas Alvydas Zdanys sakė, 
jog jis labai žavisi kūrybingais žmonėmis, 
kurie nuolat patiria ką nors naujo, nes jam 
pačiam, kaip fizikui, daugelį metų teko 
kalbėti vis apie tuos pačius Niutono dėsnius 
ir tas pačias formules.    

Marijampolei – ir dainos, 
ir istoriniai šokiai

Po parodos atidarymo Kultūros centre 
vyko spalvingas teatralizuotas koncertas 
„Mes mylim Marijampolę“, kuriame daly-
vavo žinomi solistai Vaida Genytė ir Egidijus 
Bavikinas, taip pat Marijampolės kultūros 
centro kamerinis ansamblis „Cantare“, Ma-
rijampolės kolegijos istorinio šokio studija 
„Reverence“ bei svečiai iš Jonavos, šio miesto 
J. Miščiukaitės meno mokyklos istorinio 
šokio kolektyvas „Fioretti“. 

(Nukelta į 4 psl.)
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 Pirmasis šventės akordas – geriausių miesto meno mėgėjų parodos atidarymas.
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ar gatvė jungiasi su valstybiniu 
keliu. Įtakos taip pat turi ir gatve 
besinaudojančių gyventojų skai-
čius. Tad nei Sasnavos, nei Sporto 
gatvių minėtos atkarpos į šį sąrašą 
nepatekusios. Mero teigimu, 
duobės nuolatos tvarkomos visoje 
savivaldybėje esančiose gatvėse ir 
keliuose eilės tvarka. Ateis eilė ir 
Sasnavos bei Sporto gatvėms. 

Tvarkomi šaligatviai, 
stadionai

Šiuo metu Marijampolės sa-
vivaldybėje vyksta daug gatvių 
šaligatvių, pėsčiųjų takų, mokyklų 
stadionų remonto darbų. 

(Nukelta į 8 psl.)

Loreta TUMELIENĖ

Vilkaviškio vyskupijos vys-
kupas Rimantas Norvila linkėjo, 
kad geri darbai, daromi šiuose 
namuose, neštų palaimą ir tiems, 
kas juos nudirba, ir tiems, dėl kurių 
tai daroma. Juk geri darbai mus 
visus augina. Vyskupas R. Norvila 
priminė susirinkusiems šių namų 
atsiradimo istoriją.

Pasak dvasininko, specialiųjų 
globos namų kūrimo pradžia ne-
buvo lengva. Reikėjo subrandinti 
idėją, rasti bendraminčių, kurie ją 
paremtų. Kanauninkas Donatas 
Jasulaitis, gyvenęs šia idėja, įtikino 
tuometį vyskupą J. Žemaitį, kad 

tai tikrai reikalinga ir prasminga. 
Gavus pritarimą prasidėjo staty-
bos. Darbus reikėjo nuodugniai ir 
smulkiai apgalvoti. 

Specialieji namai buvo statomi 
tikrai netrumpai. Laiko pareikalavo 
ir patalpų įrengimas. Ir tai dar ne 
viskas. Norint, kad šie namai tin-
kamai veiktų, reikėjo sumanumo, 
atitinkamų pastangų, kolektyvo, 
kuris dirbtų ir prižiūrėtų sergan-
čius žmones. Tai, kad šie namai 
gyvuoja, – nuolatinių pastangų 
rezultatas. Todėl vyskupas dėko-
jo visiems, kurių dėka sergantys 
žmonės gali gyventi oriai, sulaukia 
pagalbos, garbingai išlydimi į Am-
žinybę. Juk liga senatvėje nelengva, 

jos padariniai sunkūs, didžiulių 
sunkumų iškyla ir sergantiems, ir 
juos slaugantiems. 

Pasak vyskupo, nelengvi buvo 
ir pastarieji metai, kai teko atlaikyti 
COVID-19 pandemiją, išsaugoti, 
išslaugyti gyventojus, atsilaikyti 
prieš ligą kolektyvui. „Tad tegul 
šie namai, ši pastogė būna gražiu 
pavyzdžiu, kad galima pasitikėti 
kitu žmogumi“, – kalbėjo vyskupas 
R. Norvila.

Kan. Donatas Jasulaitis pri-
minė didelį vyskupo J. Žemaičio 
indėlį rūpinantis šių globos namų 
atsiradimu, padėkojo dabartiniam 
vyskupui R. Norvilai už palaikymą. 
Kanauninkas nuoširdžius padėkos 

Specialieji  globos namai 
mini penkioliktąjį gimtadienį

2007 metais įsikūrę Marijampolės specialieji socialinės globos namai mini penkiolikos metų 
gyvavimo jubiliejų. Šia proga Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bazilikoje šv. Mišias už globos 
namų darbuotojus, gyventojus, įkūrėjus ir visus geradarius aukojo Vilkaviškio vyskupijos vyskupas 
Rimantas Norvila, dalyvavo daug kunigų. Buvo pašventintas statomo naujo globos namų pastato 
kryžius, atnašos. Šv. Mišiose dalyvavo įvairių institucijų, ministerijų atstovai, socialiniai partne-
riai, Marijampolės savivaldybės administracijos darbuotojai ir Tarybos nariai. Susirinkusieji pa-
sidžiaugė šiuose namuose atliekamais gerais darbais, sudaryta galimybe kiekvienam žmogui gyve-
nimą nugyventi oriai.

žodžius skyrė įstaigos direktorei Vi-
dutai Bačkierienei, administracijai 
ir kiekvienam dirbančiajam, kuris 
gerumu prisiliečia prie čia gyvenan-
čių žmonių kančios ir ją palengvina. 
Taip pat kan. D. Jasulaitis išsakė 
padėką buvusiai socia linės apsaugos 
ir darbo  ministrei Vilijai Blinkevi-
čiūtei, parėmusiai namų gyvavimo 
idėją. 2007 metais susikūrusi įstaiga 
15 metų sukaktį pasitinka išaugusi, 
sukaupusi daug vertingos patirties, 
džiaugdamasi nuveiktais darbais.

Po Mišių, pasiklausius solisto 
Liudo Mikalausko atliekamų kū-

rinių, visi rinkosi į jaukų globos 
namų kiemelį agapei, kur netrūko 
sveikinimų, linkėjimų, padėkų, 
bendrystės. Skambėjo saksofono 
melodijos, grojamos Kęstučio 
Vievesio, buvo vaišių ir penkiolikos 
metų sukakčiai skirtas tortas. 

Svečiai iš Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos, Jonavos, Mari-
jampolės, Kalvarijos, Vilkaviškio, 
Kauno savivaldybių, kunigai, ben-
draminčiai, socialiniai partneriai, 
kolegos ir draugai sveikino įstaigos 
bendruomenę, skyrė jai šilčiausius 
ir nuoširdžiausius žodžius. 

Globos namų direktorė Viduta 
Bačkierienė, įstaigai vadovaujanti 
nuo pat įsikūrimo, pasidžiaugė 
nuveiktais darbais, išsiplėtusia 
veikla, pasiekimais, pasidalijo 
ateities planais. Direktorė padė-
kojo visiems atvykusiems į šventę. 
„Ilgai galvojome ir nusprendėme, 
kad gimtadienį būtina švęsti, o 
kartu tai ir puiki proga pabūti ben-
drystėje, pamatyti seniai regėtus 
bičiulius, pasidžiaugti pasiekimais 
ir padėkoti už paramą, pagalbą ir 
palaikymą. Per tiek metų, patirta 
išties nemažai. Teko susidurti su 
tokiais iššūkiais, apie kuriuos net 
nepagalvojome, kaip pandemija.

(Nukelta į 4 psl.)

Specialiųjų globos namų kolektyvas, vadovaujamas V. Bačkierie
nės (centre), už puikų darbą sulaukė daugybės padėkų.

Šv. Mišias aukojo vyskupas R. Norvila. Pašventintas statomų globos namų kryžius ir atnašos.

Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

Vieni džiaugiasi sutvarkytais šaligatviais, 
kiti pyksta dėl duobių

Loreta TUMELIENĖ

Vargsta dėl duobėtų gatvių
A. Bižienės įmonė „Angelma“ 

įsikūrusi Marijampolėje, Sasnavos 
gatvėje 78. Čia bendrovės buvei-
nė, aikštelės ir garažai, įmonės 
autobusai ir plovykla, kurios 
paslaugomis gali naudotis ir Ma-

nusėtos gilių duobių. Situacija 
tokia pati link bendrovės pasukus 
Sporto gatve ir važiuojant pro 
bazes Sasnavos gatve. Pastarojoje 
gatvėje ypač susidėvėjusi kokia 
penkiasdešimties metrų atkarpa, 
esanti arčiausiai įmonės. Duobė 
prie duobės, jų daug, apvažiuoti 
neįmanoma. 

Įmonės vadovė sakė, kad jau 
prieš keletą metų kreipėsi į Ma-
rijampolės savivaldybės adminis-
traciją, kad gatves paremontuotų, 
bet pagalbos nesulaukė, išgirdo, 
kad trūksta lėšų. Minėtoje vie-
toje Sasnavos gatvėje įsikūrę ir 
daugiau įmonių. Jų darbuotojai 
ir šeimininkai taip pat vargsta dėl 
duobėtos gatvės dangos. Patiems 
kiekvieną kartą tenka per duobes 
dardėti, gadinant automobilius, ir 
klientai nepatenkinti. 

Pasak Marijampolės savivaldy-
bės mero Povilo Isodos, kapitalinis 
šių gatvių remontas 2022–2024 
metais nėra numatytas. Marijam-

polės savivaldybės taryba patvir-
tinusi kriterijus, pagal kuriuos 
gatvės įrašomos į vietinės reikšmės 
kelių objektų prioritetinės eilės 
sąrašus. Atsižvelgiama į eismo 
intensyvumą, ar šiomis gatvėmis 
važinėja mokykliniai autobusai, 
ar važiuoja viešasis transportas, 

Marijampolėje statybų, remonto darbai, nepaisant nepalankios ekonominės situacijos, išaugusių žaliavų, statybinių medžiagų 
kainų, kol kas nesustojo. Intensyviai tvarkomi pėsčiųjų takai, klojamas asfaltas, lopomos duobės, atnaujinami mokyklų stadionai. 
Tačiau ne visi džiaugiasi šiais darbais. Uždarosios akcinės bendrovės „Angelma“ direktorė Angelė Bižienė skundžiasi, kad prie jos 
įmonės privažiavimas itin prastas, gatvės danga taip susidėvėjusi, kad neduobėtų vietų sunku rasti.

rijampolės gyventojai. Deja, ben-
drovės direktorės teigimu, klientų 
mažėja dėl prastų privažiavimo 
sąlygų. Į įmonę „Angelma“ gali-
ma patekti važiuojant Sasnavos 
gatve pro bazes ir Sporto gatve. 
Vieta miesto pakraštyje, nuošali, 
o gatvės atkarpos, vedančios link 
bendrovės, itin susidėvėjusios, 

Sasnavos gatvės atkarpa prie įmonės „Angelma“ nusėta duobių.

P. Armino progimnazijos stadione – nauji bėgimo takai.

Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos
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Akcentuota maisto 
švaistymo problema

„Maisto banko“ atstovė Miglė 
Petronytė paminėjo, kad net treč-
dalis (!) pasaulyje pagaminto mais-
to nesunaudojama arba išmetama. 
Kasmet maisto atliekos Europos 
Sąjungoje sudaro 90 mln. tonų 
arba 180 kg vienam gyventojui. 

Maisto švaistymas – ne tik 
neišnaudota galimybė pamaitinti 
alkstančius, bet ir veltui eikvojami 
kiti ištekliai – žemė, vanduo ir 
energija, darbo jėga. Štai paga-
minti vienam kilogramui duonos 
reikia apie 13 tūkst. litrų vandens. 
Vienam pomidorui užauginti 
– 180 litrų, obuoliui – 70 litrų 
vandens. Vienam kilogramui viš-
tienos patiekti reikia 3900 litrų, 
kiaulienos – 4800, jautienos – net 
15500 litrų vandens. Europos 
Parlamentas paragino ES valstybes 
užtikrinti, kad iki 2025 metų ES 
maisto atliekų sumažėtų 30 proc., 
o iki 2030-ųjų – 50 proc., palygi-
nus su 2014 m. kiekiu. Parengtos 
rekomendacijos dėl perteklinio 
maisto perdavimo labdarai, pra-
dėta kurti vieninga maisto atliekų 
matavimo sistema.

Maisto aukojimas nepasitu-
rintiems nėra pagrindinė „Maisto 
banko“ veikla. Didžiausias orga-
nizacijos rūpestis – maisto švais-
tymas. Kasdien „Maisto banko“ 
savanoriai ir partneriai vyksta į 
keletą šimtų parduotuvių Lietu-
vos miestuose ar miesteliuose, iš 
kurių surenka neparduotus, tačiau 
žmonėms vartoti dar tinkamus ir 

Vilniaus apygardos adminis-
tracinio teismo teisėjas Arūnas Ka-
minskas, susipažinęs su Kazlų Rūdos 
savivaldybės skundu dėl projekto 
„Rail Baltica“ trūkumų, savivaldybei 
daromos žalos, nutarė priimti jį na-
grinėjimui. Susisiekimo ministerija 

Kazlų Rūdos savivaldybės skundas bus nagrinėjamas teisme
Teismas priėmė Kazlų Rūdos savivaldybės skundą dėl projekto „Rail Baltica“ trūkumų.

įpareigota per 10 dienų pateikti at-
siliepimą teismui į skundą ir visą su 
keliamu ginču susijusią medžiagą. 

Susisiekimo ministerija, kaip 
atsakovas, turės teismui argumen-
tuotai atsakyti, kodėl atmetė Savi-
valdybės siūlymus dėl geležinkelio 

tiesimo korekcijų. Atsakovas įpa-
reigotas pakartotinai išnagrinėti 
Kazlų Rūdos savivaldybės siūlymą 
ir pateikti išsamią informaciją dėl 
galimybės vėžę tiesti arčiau ma-
gistralės „Via Baltica“. Taip pat iš 
naujo svarstyti galimybę tiesti „Rail 

Baltica“ vėžę 6A kitais motyvais, 
sprendžiant galimų žalų ir jų kom-
pensavimo klausimus Vyriausybės 
lygiu. 

Taip pat nutarta išsiųsti pa-
reiškėjo skundą tretiesiems suin-
teresuotiems asmenims: akcinėms 

bendrovėms „LTG Infra“, „Lietuvos 
geležinkeliams“ ir pasiūlyti per 14 
dienų nuo skundo kopijos gavimo 
dienos pateikti teismui atsiliepimą 
į skundą ir visą su keliamu ginču 
susijusią medžiagą.

„Suvalkiečio“ informacija

Mažinti taršą turime visi – ir įmonės, 
ir kiekvienas pilietis asmeniškai 

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialas, įgyvendindamas  projektą „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas“, organizavo seminarą 
„Taršos prevencija. Neišnaudotos galimybės“. Renginio tikslas – atkreipti visuomenės, įmonių bei nevyriausybinių organizacijų dėmesį į nepakankamas pastangas 
taršos prevencijai bei sutelkti visus bendrai diskusijai siekiant atrasti metodus, kaip suaktyvinti atsakingą vartojimą, užkirsti kelią maisto švaistymui ir taip prisidėti 
prie aplinkos išsaugojimo ateities kartoms. Išklausius pranešimus, vyko diskusija, „sudėliojusi taškus“ ir, tikėtina, įkvėpusi jos dalyvius tobulinti, keisti ar atlikti pir-
muosius žingsnius, kad būtų išnaudotos visos galimybės mažinant taršą.

saugius maisto produktus (ban-
domieji/eksperimentiniai (saugūs) 
maisto produktai su netinkamu 
ženklinimu, neprekinės išvaizdos 
produkcija ir pan.) Savanoriai 
maistą išrūšiuoja, patikrina galioji-
mo datas ir didžiąją produktų dalį 
paskirsto kitoms, nepasiturinčiais 
besirūpinančioms socialinėms 
organizacijoms. 

Reaguodama į ES raginimus, 
Lietuvos Valstybinė maisto ir ve-
terinarijos tarnyba išplėtė labdarai 
atiduodamo maisto asortimentą, 
įtraukdama kiaušinius, mėsos ir 
žuvies gaminius, UTH pieną, 
kietuosius sūrius ir kt. Labdaros 
organizacijos galės gautą maistą 
perfasuoti ir perpakuoti, prailgin-
tas dalinimo labdarai laikotarpis 
pasibaigus terminui „geriausias 
iki…“.

Bioskaidžios atliekos 
tinkamos biodujų gamybai

 UAB „Mantinga“ tvarumo 
projektų vadovė Rūta Šulciūtė 
pristatė naujoves, kurias jau taiko 
„Mantinga“, siekdama mažinti 
taršą. Štai 30 mikronų plėvelę pa-
keitė plonesne – 25 mikronų, taigi 
per metus jos bus sunaudojama  
2700 kg mažiau. Dar vienas įmo-
nės tikslas – kad iki 2030 metų 
visa naudojama pakuotė būtų 
100 proc. perdirbama. Taip pat 
įmonė yra sumažinusi plastikinių 
kibirų naudojimą, padažai pradėti 
gaminti ir pilstyti į daugkartines 
talpas. Sudaryti susitarimai dėl 
panaudotų plastikinių palečių 

perdirbimo. „Tešlos likučius, 
trupinius, daržovių liekanas, kitas 
bioskaidžias atliekas perduodame 
kaip žaliavą biodujų gamybai. 
Nuo 2012 m. visus panaudotus 
riebalus perduodame biokuro 
gamybai. Kartonas, popierius, 
plastikas perduodamas perdirbti“, 
– pasakojo „Mantingos“ atstovė. 

Regione atsiras maisto 
atliekų konteineriai

Inesa Mažėtienė, Marijampo-
lės savivaldybės administracijos 
Aplinkotvarkos ir infrastruktūros 
skyriaus vyriausioji specialistė, 
akcentavo, kad labiausiai pagei-
daujamas atliekų tvarkymo būdas 
– jų vengimas. Žmonės turėtų 
koreguoti savo kasdieninius įpro-
čius, kuriuos lemia vartotojiška 
kultūra.  

Laukianti naujovė – biologinių 
atliekų surinkimo konteineriai. 
UAB „Marijampolės apskrities 
atliekų tvarkymo centras“ kartu su 
Marijampolės regiono savivaldy-
bėmis įgyvendina projektą, kurio 
numatomas rezultatas – kontei-
neriai minėtoms atliekoms. Mari-
jampolės savivaldybėje bus įrengti 
129, Vilkaviškio r. savivaldybėje 
– 45, Šakių r. savivaldybėje – 21, 
Kazlų Rūdos savivaldybėje – 27, 
o Kalvarijos savivaldybėje – 25 
maisto atliekų konteineriai.

Miške išmestos padangos 
išduos tai padariusius

Danguolė Butkienė – VšĮ 
Pats LT steigėja, padangų atliekų 
tvarkymo organizavimo srities 
ekspertė, kalbėjo apie tai, kad 
kiekvienas vartotojas, pirkdamas 
padangą, sumoka ir už jos atliekų 
sutvarkymą. Kitaip sakant, įmonė, 
užsiimanti padangų importavi-
mu, tuos pinigus „pasiima“ iš 
vartotojo. Kad vartotojui netektų 
pakartotinai mokėti, servisai ir 
parduotuvės įpareigotos nemo-
kamai priimti senas padangas. O 
jei padangas žmogus pasikeitė na-
muose, jis gali 4–5 senas nuvežti į 
didelių gabaritų atliekų surinkimo 
aikštelę. Ten taip pat jam mokėti 
nereikia. Atrodo, viskas puiku. 
Deja...

Servisai turi kažkaip atsikra-
tyti senomis padangomis. Vieni 
jų sudaro sutartis su padangų 

gamintojais-importuotojais ir jie 
nemokamai išveža surinktas senas 
padangas, o kiti naudojasi padan-
gų atliekų tvarkytojų paslaugomis. 
Už jas jau reikia mokėti. Iš kur 
servisas gaus tam reikalingų lėšų? 
Ogi iš tų pačių vartotojų, į savo 
paslaugų kainą įskaičiuodami ir 
išlaidas, patiriamas už padangų 
atliekų sutvarkymą. Taip vartoto-
jas, keisdamas padangas, sumoka 
antrą kartą už tų pačių atliekų 
sutvarkymą.

Kita vertus, esama padangų 
atliekų tvarkymo sistema neap-
saugo gamtos nuo taršos – vis dar 
miškuose atsiranda krūvos senų 
padangų. 

Pagal Europos Sąjungos regla-
mento (ES) 2019/625 14 straipsnį 
nuo 2025 metų visos į Europos 
Sąjungos rinką patenkančios 
padangos privalės būti žymėtos 
specialiais QR kodais, kurie su-
darys galimybę atsekti padangos 
kelią nuo gaminio išleidimo į 
rinką iki galutinio atliekos/ža-
liavos panaudojimo/sutvarkymo 
(Gamintojas-gavėjas/importuo-
tojas-vartotojas – pavadinimai, 
adresai). Pagal šį kodą, vykdant 
automobilio techninę apžiūrą ar 
įsigyjant naujas padangas, bus 
indentifikuojamas padangų sa-
vininkas, o kai nebenaudojamas 
padangas jis, t. y. savininkas, 

paliks tam skirtose vietose ir šios 
pateks pas perdirbėjus, savininkas 
galės atlikti automobilio techninę 
apžiūrą. O išmestos bet kur (nors 
ir pakeliui į Suvalkus), atliekos 
(padangos) leis atsekti galutinį jos 
savininką ir bus galima jį priversti 
sumokėti už neleistiną taršą. 

Kauno prekybos, pramonės ir 
amatų rūmai dalyvauja Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministerijos 
projekte „Įmonių socialinės at-
sakomybės skatinimas“. Projekto 
Nr. 08.5.1-ESFA-V-423-02-00. 
Projektas finansuojamas – Europos 
socialinio fondo lėšomis. Projekto 
vykdytojas – Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija Rūmai įgyvendi-
na vieną iš projekto dalių – kuria 
platformą „Socialinės atsakomybės 
galimybių aljansas“. Platformos 
tikslas – sukurti erdvę, kurioje 
Lietuvos įmonės atrastų idėjų ir 
galimybių save realizuoti socialinės 
atsakomybės veikloje, pasitelkiant į 
pagalbą Lietuvos nevyriausybines 
organizacijas, kurios savo realia 
patirtimi įprasmintų socialinės at-
sakomybės reikšmę verslo sektoriuje. 
Visą informaciją apie projektą galite 
rasti www.sagaplius.lt.

Kontaktinis asmuo pasiteirau-
ti: Roberta Ažukaitė, tel. 8 638 
55613, el. p. Roberta.azukaite@
chamber.lt

Užs. 704.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialo archyvo nuotraukos

Su seminaro dalyviais diskutavo UAB „Mantinga“ atstovė Rūta 
Šulciūtė, renginio moderatorė Roberta Deveikytė, Kauno pramonės 
ir amatų rūmų Marijampolės filialo laikinoji direktorė Roberta Ažu
kaitė, ekspertė Danguolė Butkienė. 

Apie konkrečius žingsnius mažinant atliekų kiekius pasakojo UAB 
„Mantinga“ atstovė Rūta Šulciūtė.
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Naująją atminimo kompoziciją buvusiems miesto burmistrams 
atidengė  meras P. Isoda ir skulptorius Z. Buterlevičius.

Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

Pažangūs bei išsilavinę euro-
piečiai nenori gimdyti vaikų, kol 
nesutvirtės finansiškai. Pasirinkę 
karjerą, jie įsisuka į darbo rutiną ir 
atideda vaikus „neapibrėžtam lai-
kui“. To pasekmė – Europa sensta 
ir keičiasi jos demografinis veidas. 

Todėl jau nuo pat 2016 metų 
Europoje mažėja gimstamumas. 
Šią, visai socialinei apsaugai, gre-
siančią problemą galima ištaisyti 
tik vienu būdu: skatinant gimsta-
mumą. Vienas iš svarbiausių jaunų 
šeimų pasirinkimą formuojančių 
faktorių yra finansinis.  Juk jaunos 
šeimos nori gyventi „čia ir dabar“. 
Todėl dažnai jos atideda vaikų 
gimdymą, kol sutvirtės ir atsistos 
ant kojų. O tada dirba, dirba, dirba 
ir... užmiršta, kad planavo šeimą. 
Geriausiu atveju pasigimdo vieną 
vėlyvą vaiką, o valstybės požiūriu 
tai trumparegiška ir netgi pavojinga 
pozicija.

Europa iki šiol žiūrėjo į šią 
problemą per pirštus. Daugelyje 
Europos šalių vaiko priežiūros 
atostogos nesiekia nė vienerių 
metų. Kai kur mokama tik dalis 
atlyginimo, kuris buvo uždirba-
mas iki nėštumo. Dar kai kuriose 
šalyse nuo tos sumos nuskaičiuo-
jami ir mokesčiai. Dėl nepalankios 
išmokų politikos gimstamumas 
ne auga, o atvirkščiai mažėja, vi-

V. Uspaskich: Nebus pinigų – nebus 
vaikų. Nebus vaikų – nebus Lietuvos

suomenės sensta, 
didėja rizika ma-
žoms tautoms iš-
nykti. Ir tai gresia 
ne tik vis mažėjan-
čiai Lietuvai, bet ir 
visai Europai. 

Darbo partija 
mane įpareigojo 
nebeatidėlioti šios 
problemos ir imtis 
realių darbų. To-
dėl pateikiau Eu-
ropai pasiūlymą, 
kurio ji negalės 
atsisakyti. Patei-
kiau rezoliuciją 
dėl vaiko priežiū-
ros atostogų ilginimo iki vienerių 
metų bei siekiu, jog motinystės 
ar tėvystės atostogų išėję tėvai 
tuo metu gautų šimtą procentų 
savo algos. Juk jauni tėvai ir taip 
susiduria su stipriai išaugančiomis 
išlaidomis ir pasikeitusia buitimi. 
Išlaikydami jų pajamas buvusiame 
lygyje pridėsime svarų argumentą 
svarstymuose apie šeimos pagausė-
jimą. Todėl atsiras realios galimy-
bės nekeisti gyvenimo būdo, kartu 
dings dalis įtampos, kurią bet 
kokiu atveju patiria jauni tėvai.

Žinau, kad tokie sprendimai 
kartais kaltinami kaip populisti-
niai. Kaip tie, kurie kažką duoda 

„už dyką“. Neapsigaukit. Tai – 
investicija. Supraskite, jog tai ne 
„valstybės duoti“, o poros sąžinin-
gai iki nėštumo uždirbti pinigai, 
kuriuos jie išleis savo vaiko gerovei. 
Būkime tvirti savo sprendimuose ir 
žinokime, jog kiekvienas protingai 
išleistas euras šiandien, atneš ne 
vieną dešimtį eurų rytoj.

Pagarbiai jūsų, 
Nepriklausomas Europos 

Parlamento narys
Viktoras Uspaskich

Už pareikštas nuomones atsako tik 
autorius. Šios nuomonės nebūtinai atitinka 
oficialią Europos Parlamento poziciją.

Užs. 703.Mišiose dalyvavo ir globos namų gyventojai.

Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

Specialieji  globos namai 
mini penkioliktąjį gimtadienį

(Atkelta iš 1 psl.)
Alyvų puokštėmis papuoštoje 

ir jų kvapais svaiginančioje scenoje 
svajingai nuskambėjo E. Bavikino 
atliekama daina „Suvalkijos ber-
niokas“, kurią kartu dainavo visa 
salė, o solistas negailėjo gerų žodžių 
ir pagyrų šio koncerto organiza-
torei, marijampoliečiams puikiai 
pažįstamai Vidai Mickuvienei. 

Žiūrovai koncerto metu galėjo 
pasigrožėti dviem „Reverence“ 
atliekamomis šokių kompozi-
cijomis, kurias sukūrė žinoma 
Marijampolės choreografė Daina 
Misiukevičienė, o tuo metu ekrane 
buvo priminta Marijampolės įkū-

rimo istorija, parodytos įdomios 
istorinės Kvietiškio dvaro fotogra-
fijos, prisiminta ir miesto įkūrėja 
grafienė Pranciška Butlerienė. 

Įamžinta senoji miesto 
rotušė ir burmistrai

Šventiniai renginiai tęsėsi ir 
ketvirtadienį. Vytauto parke ne-
paisant prasidėjusio lietaus buvo 
surengta teatralizuotų garsinių 
pasakų skaitymų sezono atidarymo 
šventė, o itin prasmingu festivalio 
akcentu tapo architektūrinės kom-
pozicijos, skirtos Marijampolės 
burmistrams, atidengimas ant 
pastato Kęstučio gatvėje, kuriame 

dabar įsikūręs Migracijos departa-
mento Marijampolės skyrius.

Trimitininkui iš buvusios ro-
tušės balkono paskelbus renginio 
pradžią, šventės vedėjai perskaitė 
įdomių ištraukų iš Marijampo-
lėje tarpukariu leisto laikraščio 
„Suvalkietis“ apie tai, kaip kilo 
idėja šiame pastate įkurdinti miesto 
rotušę, kokius darbus, kainavusius 
apie 60 tūkstančių litų, tuo tikslu 
reikėjo nuveikti. Prisiminta, jog 
šio pastato pirmajame aukšte veikė 
ugniagesių komanda ir vaistinė, o 
pagrindiniais iniciatoriais čia įkurti 
vietą burmistrams rotušę buvo 
tuometis Marijampolės burmistras 
Juozas Maurukas bei architektas 
Juozas Dragašius.

Seniausioji šio pastato dalis 
pastatyta dar 1887 metais, o 1932–
1933 m. buvo pristatytas antras 
aukštas, kuriame ir įsikūrė miesto 
rotušė. Čia, pasak jau minėto „Su-
valkiečio“, 1933 metų liepos 13 
dieną įvyko pirmasis Marijampolės 
miesto tarybos posėdis.  

Naująją kompoziciją atidengė 
Marijampolės meras Povilas Isoda 
ir jos autorius skulptorius Zigmas 
Buterlevičius. Pasak mero, Mari-
jampolėje išlikę nedaug senamies-
čio pastatų, todėl labai svarbu, kad 
įamžinta senoji miesto rotušė ir čia 
dirbę burmistrai. Z. Buterlevičius 
sakė, kad sukurti šią kompoziciją 
jam buvo didelė garbė ir tai išliks 
ateities kartoms.   

Atminimo lentoje įamžinti 
ir visi tarpukario Marijampolės 
burmistrai, kurie renginio metu 
buvo trumpai pristatyti. Pirma-
sis jų 1918–1919 metais buvo 

Eliziejus Draugelis, 1919–1920 
metais – Juozas Sirutis, 1920–1922 
metais – Juozas Barkauskas, nuo 
1922 iki 1931 metų – Antanas 
Staugaitis, o paskutinis ir ilgiausiai, 
iki 1940 metų dirbęs burmistras J. 
Maurukas, daugiausia padaręs dėl 
Marijampolės. 

Šalia lentos yra ir simbolinis 
miesto raktas, taip pat informa-
cinė lentelė su tekstais lietuvių 
ir anglų kalbomis bei QR kodu, 
kurį surinkus galima gauti daugiau 
informacijos apie senąją miesto ro-
tušę ir joje dirbusius Marijampolės 
burmistrus.

Ketvirtadienį vakare Poezijos 
parke planuotas pokalbis „1/12 
dialogo“ su žinomu 
TV laidų vedėju Arū-
nu Valinsku dėl blogo 
oro buvo perkeltas į 
Kultūros centrą. Mūsų 
šmaikščiajam šių dialo-
gų vedėjui Zigmui Ba-
ranauskui šį kartą teko 
labai kietas ir žodžio 
kišenėje neieškantis pa-
šnekovas, kuris kartais 
perimdavo iniciatyvą iš 
vedėjo, pokalbis buvo 
labai įdomus, spalvin-
gas, jame netrūko ir 
politikos (kaipgi ki-
taip, juk A. Valinskas 
yra buvęs ir Seimo pir-
mininku), ir įdomių 
detalių apie televizijos 
virtuvę, prisiminimų 
apie įvairius pašnekovo 
rengtus projektus, apie 
jo studijų metus.

Gal nedaugelis žino, 

kad A. Valinskas yra gimęs Lazdi-
juose, o abu jo tėvai, kaip jis pa-
pasakojo šio susitikimo metu, yra 
iš Marijampolės, senelių sodyba, 
kur tebegyvena jo krikšto motina 
Elena, yra šalia Šunskų. Nemažai 
dėmesio pašnekovas skyrė ir savo 
žmonai Ingai, kuri yra taip pat 
mūsų kraštietė, kilusi iš Kybartų. 
Viso pokalbio metu jautėsi, kaip 
A. Valinskas myli ir vertina gyveni-
mą – jis kvietė džiaugtis kiekviena 
nauja diena, mažiau dejuoti ir 
dažniau artimam žmogui pasakyti 
gerą žodį.

Apie likusius savaitgalio „Cuk-
rinio festivalio“ renginius rašysime 
kitame laikraščio numeryje.

Prisiminti miesto istoriją padėjo ir mažieji 
marijampoliečiai.

Skambūs pirmieji jubiliejinės miesto šventės akordai

(Atkelta iš 2 psl.)
Vis dėlto savo užnugaryje 

turint tokią atsidavusią ir pro-
fesionalią komandą visi iššūkiai 
įveikiami ir tikslai pasiekiami. O 
turint tokius partnerius ir drau-
gus, kurie šiandien yra su mumis, 
esu rami, kad ir kas benutiktų, 
kartu viską įveiksime“, – kalbėjo 
V. Bačkierienė. 

Šventėje dalyvavęs Marijampo-
lės savivaldybės meras Povilas Iso-
da, sveikindamas direktorę ir jos 
komandą, pabrėžė, kad šia įstaiga 
labai didžiuojasi. „Džiaugiuosi  ir 
ypač vertinu jūsų profesionalumą, 
atjautą bei visokeriopą pagalbą 
kiekvienam žmogui. Esate pavyz-

dys, kaip reikia mylėti savo darbą, 
vertinti šalia esančius žmones ir 
siekti tikslų, kurie jūsų globos 
namuose gyvenantiems žmonėms 
suteikia daugiau komforto, užtik-
rina kokybišką paslaugų teikimą. 
Jūs kartu su savo bendruomene 
dažnu atveju būnate puikūs pata-
rėjai, sprendžiant globos įstaigose 
gyvenančių asmenų bei neįgaliųjų 
klausimus. Tad turėdami vieni 
kitus, galime kliautis, kad kartu 
esame stipresni ir jokie iššūkiai 
bei problemos – nebaisios. Linkiu 
ir toliau būti tokiems atviriems, 
stipriems ir profesionaliems, ko-
kie esate šiandien“, – sakė meras 
P. Isoda.
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Valandėlė sau Daiva KLimAVičiENė
tel. (8 343) 53358 
el. p. daiva@suvalkietis.lt

Gyvenimo planai: planas A, 
planas B, … planas Ž

Apie Jurgitą Rimdžiuvienę – 
VšĮ „Giedruma LT“ paliatyvios 
pagalbos centro ir globos namų 
direktorę – jau esame rašę. Moteris 
dvejus su puse metų gyveno ir dir-
bo Čilėje ir pusantrų metų – Tai-
tyje (Prancūzų Polinezijos saloje). 
Jurgita Lietuvoje turėjo sėkmingą 
veiklą, bet vieną dieną suprato, 
kad priėjo ribą, kai reikia kažką 
keisti iš esmės. Gavo savo bičiulio, 
keliautojo pasiūlymą: „Skrisk pas 
mane – per pusę metų laivu pakil-
sime iki pusiaujo, pailsėsi, iš naujo 
„susidėliosi“ gyvenimą“ ir grįši“. 

– Susiskaičiavau pinigus ir nu-
sprendžiau, kad galiu sau leisti pusės 
metų atostogas. Nusipirkau bilietą 
pirmyn ir atgal. Tačiau žmogus pla-
nuoja, Dievas juokiasi. Kiek planų 
žmogui reikia turėti? – klausiau tada 
savęs. Turėjau planą A (grįžti po pus-
mečio į Lietuvą), bet paskui reikėjo 
plano B. Dar vėliau supratau, kad 
abėcėlėje yra kur kas daugiau raidžių, 
tai tiek ir planų gali turėti žmogus, – 
šiandien pasakoja Jurgita.

Taigi niekada valtyje nesėdėjusi 
Jurgita ryžosi avantiūrai: kelionei 
Ramiuoju vandenynu. Tačiau jos 
kelionės draugas neįvertino klimato 
sąlygų – pasirodo, jos vandenyne 
tokios, kad dėl audrų ir uraganų 
kas savaitę nuskęsta vidutiniškai 
vienas laivas. Visą mėnesį keliautojai 
praleido negyvenamoje saloje, šešiais 
lynais pritvirtinę savo laivelį, kad 
nenuneštų jo į vandenyną. 

Lėktuvo bilietas 
„sudegė“ vandenyne

Kaip jau supratote, lėktuvas, 
kuriuo Jurgita turėjo grįžti į Lie-
tuvą, išskrido be jos. Keliautojai 
pagaliau savo laiveliu pasiekė Tai-
čio salą, esančią viduryje vande-
nyno, ir pajuto žemę po kojomis. 
Pradėjo ieškoti darbo, nes saloje 
kainos – kosmosas!  

– Degalų kolonėlėje prie mud-
viejų priėjo kinas ir paklausė, iš 
kur mes. Atsakymas „iš Lietuvos“ 
jam, panašu, nelabai ką reiškė: 
„Tai Europa?“. Atspėti nebuvo 

Tai įdoMu
Juvelyrai perlus klasifikuoja 

pagal 6 kriterijus: dydį, perlamut-
ro storį, blizgesį (blizgus, pusiau 
blizgus, matinis), paviršiaus švaru-
mą, spalvą (skiriama daugiau nei 
2 tūkst. perlų atspalvių) ir formą. 
Taičio juodieji perlai labiausiai 
vertinami dėl didžiulės spalvų 
gamos bei formos. Spalva vyrauja 
nuo pilkos iki itin juodos su mėly-
nu, žaliu, geltonu ar rausvu atspal-
viu. Kuo intensyvesnė spalva, kuo 
daugiau atspalvių turi perlas, tuo 
jis retesnis ir, žinoma, brangesnis. 
Tik 40 kriauklių perluočių iš 100 
užaugina kokybišką perlą ir tik 5 

perlai būna aukščiausios A kate-
gorijos. Tikras Taičio perlas turi 
būti ne mažesnis nei 8 milimetrų 
dydžio. Juodieji perlai dažniausiai 
būna apvalūs, pusiau apvalūs, lašo 
formos, baroko ir pusiau baroko. 
Patys brangiausi ir rečiausi yra 
apvalūs perlai. Tokių fermose už-
auginama tik apie 10 proc. Baroko 
formos perlai primena statinaitę, 
o pusiau baroko gali būti panašūs 
į kriaušę, ovalą ar sagą. Išskirtinis 
bruožas – įduba, kuri juosia juos 
lyg žiedas. 

Parengta pagal austres.lt 
informaciją

Prabangieji juodieji perlai
Jurgita Rimdžiuvienė, kuriai yra tekę Prancūzų Polinezijoje padirbėti perlų fermoje, stebisi, 

kiek daug mūsų visuomenėje apribojimų žmogui, norinčiam pasidžiaugti gražiu daiktu. Vienas iš 
tokių – nuostata, kad perlai tinka tik vyresnėms damoms. Bet tai netiesa! Štai Taičio saloje perlais 
puošiasi visi – nuo prezidento iki valkatos. Kasdien yra dėvimi tie, kurių negaila. Prabangiausieji 
– prabangiomis progomis! 

sudėtinga – mūsų išvaizda per-
nelyg daug skyrėsi nuo vietinių. 
Jis paklausė, ar norime darbo. 
Žinoma, darbo mums reikėjo, – 
pasakoja Jurgita.

Kinas turėjo perlų fermą, 
kurioje augino juoduosius perlus. 
Tikro juodojo perlo iki tol akyse 
Jurgita nebuvo mačiusi.

Perlo kelionė iki papuošalų 
dėžutės

Pašnekovė pasakoja, kaip pra-
sideda perlo kelionė iki bran-
genybių dėžučių: iš specialiai 
auginamos kriauklelės išimamas 
moliuskas, kuris yra valgomas 
(delikatesas!). Šioje kriauklelėje 
slepiasi ir užaugęs perlas. Jis išima-
mas (tai tikrai nėra pats švariausias 
darbas, greičiau – atvirkščiai) ir 
pradeda savo kelionę. 

Jurgitos darbas perlų fermoje 
buvo gana monotoniškas: surūšiuoti 
kriaukleles, iš kurių jau išimtas per-
las. O jos yra oi, kokios skirtingos: 
žalios spalvos perlamutras yra pats 
geriausias. Po jo – mėlynas, geltonas, 
raudonas ir violetinis (pastarasis – 
prasčiausias). Kriauklelės rūšiuoja-
mos pagal storį.

– Grįždavau iš darbo kruvi-
nomis rankomis: ne taip paprasta 
pradžioje buvo pajusti, kas yra sto-
ras sluoksnis, o kas ne. Perlamutro 
sluoksnis turi būti kuo storesnis, 
blizgantis. Šios surūšiuotos kriauk-

lelės keliaudavo į „Giorgio Arma-
ni“, „Gucci“ mados namus. Prastos 
kokybės, sulūžusios kriauklelės 
buvo išgabenamos į Indiją.

Kaip auginamas perlas
Juodasis perlas gali užaugti tik 

prie Taičio salos esančiose šiltose 
lagūnose. Pirmiausia čia  užauginama 
motininė kriauklė (tai trunka 2–3 
metus). Perlų fermoje yra „perlų 
chirurgo“ specialybė (net specialius 
mokslus reikia baigti) – plonais, tarsi 
odontologo instrumentais į kiekvie-
ną kriauklę įsodinamas mažytis, mik-
roskopinis perlamutro gabaliukas, 
pagamintas iš pačios kriauklės. Tuo-
met kriauklė užveriama ir įleidžiama 
į vandenį. Tokių juodaisiais perlais 
„apvaisintų“ kriauklių – daugybė. 
Tos vandens teritorijos, kur įleidžia-
mos kriauklės, labai saugomos ir 
prižiūrimos, nes kriauklės yra gyvos, 
jos gali sirgti, jas gali užpulti parazitai, 
pagaliau – pačios kriauklės apauga 
maurais, tad jas kas keletą mėnesių 
reikia ištraukti iš vandens ir nuva-
lyti. Bet, jei viskas gerai, per metus 
pradeda formuotis maži koralai, jie 
nuvalomi, kad būsimo perlo forma 
neišsikraipytų. Kokybiškas juodasis 
perlas gali būti auginamas net dešimt 
metų, bet vidutiniškai tai trunka ket-
verius penkerius metus. Juodą spalvą 
perlui suteikia medžiagos, kurias 
išskiria pačios kriauklelės. Jei perlas 
būna labai gražus, tą pačią kriauklę 
galima naudoti antrą kartą.

Juodasis perlas – 
nebūtinai juodas

Jurgita apie perlus gali kalbėti ir 
kalbėti. Havajų perlai, anot pašne-
kovės – upiniai (gėlavandeniai), Ja-
ponijos perlai – su gelsvu atspalviu. 
O Taičio saloje auginamas juodasis 
perlas nebūtinai bus juodas. Jis gali 
turėti iki devynių atspalvių – nuo 
gelsvo iki violetinio. Kuo daugiau 
perlo atspalvių, tuo jis vertingesnis. 
Jei nėra jokio atspalvio, vadinasi, 
jis prastos kokybės arba negyvas. 
Gyvas perlas, pažiūrėjus prieš saulę, 
spindi visa vaivorykštės gama. 

Kaip prižiūrėti perlus
Tikras perlas yra gyvas visą 

gyvenimą. Labai svarbu jį tin-
kamai prižiūrėti. Perlų niekada 
negalima dėti į tą pačią dėžutę su 
kitais papuošalais. Tikram perlui 
saugiausia vieta – natūraliu (ne 
sintetiniu!) aksomu mušta dėžutė 
ar maišelis. Kartą per metus perlus 
reikia pamerkti į jūros vandenį 
(mineralinis gazuotas vanduo ne-
tinka!). Palaikyti 15–20 minučių, 
po to švelniu audiniu apspaudyti, 
kad nesusibraižytų. 

Jurgita sako girdėjusi, kad 
perlų (auskarų, pakabukų, vėrinių 

ar žiedų) negalima dėvėti sergant, 
nes perlas (kadangi yra gyvas) 
reaguoja į žmogaus išskiriamas 
medžiagas. Prakaitas gali pa-
kenkti perlamutrui, 
nes jame yra rūgš-
ties, kuri naikina ir 
graužia blizgesį, gali 
net „užmušti“ per-
lą. Negalima perlų 
valyti cheminėmis 
priemonėmis, actu 
ar citrinos rūgštimi, 
soda ir pan. Dideli 
perlų priešai –  de-
zodorantai, plaukų 
lakas, kvepalai – net 
jų mikrolašeliai gali 
suardyti perlo spin-
desį. Tad perlas yra 
paskutinis akcentas 
puošiantis.

Kaklo papuošalai, 
pagaminti iš perlų, 
turi ir savo pavadi-
nimus. Koljė – prie 
pat kaklo prigludęs 
vėrinys. Jei vėrinys 
kabo šiek tiek žemiau 
krūtinkaulio, tai jau 

princesė. matine – šiek tiek aukščiau 
krūtų, opera siekia krūtinkaulį. Na, 
o perlų vėrinys nutįsta žemiau nei 
opera ir tiek, kiek tik jūs norite.

Jurgita Rimdžiuvienė: „Juoduosius perlus pirmą kartą pama-
čiau Taičio saloje esančioje perlų fermoje“.

Juodieji perlai – nebūtinai juodi, jie gali spindėti visomis vai-
vorykštės spalvomis.

Šis sidabro ir juodųjų perlų 
papuošalas Taičio juvelyrikos 
parduotuvėje kainavo apie 1000 
eurų. Perkant duodamas ir ko-
kybės sertifikatas, liudijantis 
perlų kokybės lygį ir klasę.

Ričardo PASILIAUSKO  nuotraukos

Nuotraukos iš Jurgitos Rimdžiuvienės asmeninio archyvo

Papuošalas pagamintas iš kriauklių per-
luočių (iš motininės kriauklės, kuri užaugino 
perlą). 
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Žemės ūkio ministras Kęstutis 
Navickas, įvertinęs aplinkybes, 
kurios lemia, kad dalis smulkiųjų 
ūkininkų nepasinaudoja valstybės 
parama pieno šaldymo įrangai įsi-
gyti, nusprendė pieno tiekėjams dar 
bent ketveriems metams pratęsti 
pereinamąjį laikotarpį – per dvi 
valandas nuo melžimo pristatant 
pieną jo atšaldyti nereikės. 

Siekiant išsaugoti pieno kokybę, 
pamelžtas pienas turi būti nedelsiant 
atvėsintas iki ne aukštesnės kaip 8 
laipsnių temperatūros, jei jis suren-
kamas kasdien, arba ne aukštesnės 
kaip 6 laipsnių temperatūros, jei 
surenkamas ne kasdien. Tai numatyta 
ES reglamentuose. Tačiau Lietuvoje 
taikoma išimtis, kai pienas pristato-
mas per 2 valandas po melžimo. 

Pereinamasis laikotarpis ES nuos-
tatoms įgyvendinti turėjo baigti 
galioti šių metų pabaigoje. 

„Pieno žaliavos kokybė yra labai 
svarbi, atšaldymas yra vienas iš būdų 
tą kokybę užtikrinti. Vis dėlto dalis 
mažų ūkininkų neturi techninių 

Pratęsta išimtis – smulkūs ūkiai ką tik pamelžtą pieną galės pristatyti neatšaldytą 
galimybių – tinkamos galios elektros 
įvadų, patalpų ir kita – šaldytuvams 
įsirengti. Be to, smulkiesiems tai yra 
ir didelis ilgalaikis įsipareigojimas, 
kai perspektyvos plėsti pieno ūkį 
nėra. Šios išlygos panaikinimas smul-
kiesiems pieno gamintojams taptų 
kliūtimi parduoti pieną.

Seimo Kaimo reikalų komiteto 

nariai, susitikę su mažaisiais Žemaitijos 
regiono pieno gamintojais, inicijavo 
pereinamojo laikotarpio pratęsimą. 

Suprantame, kad maisto sauga 
yra labai aktualus klausimas, tačiau 
sutarėme, kad reikia ieškoti kitų būdų 
– pirmiausia, papildomomis priemo-
nėmis skatinti kooperaciją ir pieno 
perdirbimą vietoje“, – sako žemės ūkio 

ministras K. Navickas. 
Savo ruožtu pieno ga-

mintojai iki šiol gali pa-
sinaudoti parama pieno 
šaldymo įrangai įsigyti, 
kurią galima gauti pagal įvairias 
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 
metų programos priemones.

Nuo 2020 m. išskirtinai smulkieji 
ūkininkai, užsiimantys pienine galviji-
ninkyste, buvo kviečiami Nacionalinei 
mokėjimo agentūrai teikti paraiškas 
dėl paramos savo ūkiams stiprinti pa-
gal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 
metų programos priemonės „Ūkio 
ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama 
smulkiesiems ūkiams“. 

Ši parama skirta pieno gaminto-
jams, kurie laiko nuo 3 iki 9 pieninių 
veislių karvių, jiems skiriama 100 
proc. išmoka, sudaranti iki 15000 
Eur. Investuojantiems būtent į pieno 
šaldymo įrangą buvo suteikiamas pri-
oritetas, nes pieno kokybė ypač svarbi 
visai maisto tiekimo grandinei.

Per dvejus metus parama pasinau-
dojo apie 900 ūkininkų, dar per 200 

paraiškų pateikė šiemet – šis skaičius 
negalutinis. 

Smulkūs pieno ūkiai Lietuvoje 
dominuoja – 73 proc. ūkių laiko 
iki 5 karvių ūkyje ir juose laikomos 
karvės sudaro 14 proc. visų Lietuvoje 
laikomų pieninių karvių.

Gegužės pradžioje Lietuvoje buvo 
laikoma beveik 228 tūkst. pieninių 
karvių, per metus jų banda sumažėjo 
8 tūkst. karvių – mažėjimo tendencija 
stebima jau daugelį metų. Nepaisant 
to, šių metų sausį – balandį buvo 
supirkta 410,5 tūkst. tonų pieno, 
4,2 proc. daugiau, palyginti su tuo 
pačiu laikotarpiu pernai. Superkamo 
pieno kiekis pradėjo augti išaugus 
pieno supirkimo kainoms, kurios 
pasiekė rekordines aukštumas. Tai 
gali paskatinti daugiau ūkininkų 
imtis pienininkystės veiklos. 
Žemės ūkio ministerijos informacija

Užs. 697.
pexels.com nuotrauka

Algis VAŠKEVIČIUS

Kompensacijos 
mechanizmas – tik birželį 

Buvo tikimasi, kad trečia-
dienį Vyriausybės posėdyje bus 
patvirtinta tvarka, pagal kurią 
gyventojams būtų kompensuo-
jama dalis elektros kainos. Vis 
dėlto trečiadienio rytą paaiškėjo, 
kad toks sprendimas dar nebus 
priimtas, nes Valstybinė energe-
tikos reguliavimo taryba (VERT) 
nespėjo savo dedamųjų patvirtinti 
ir suskaičiuoti. Dabar jau tikimasi, 
kad šiuos rodiklius Vyriausybė 
turėtų patvirtinti kitą trečiadienį, 
birželio 1-ąją.

Lietuvos energetikos agentūros 
duomenimis, gegužės 19 dieną 
nepriklausomų tiekėjų siūlomas 
standartinis vienos laiko zonos 
tarifas svyravo nuo 0,31 iki 0,34 
euro už kilovatvalandę. Prelimina-
riai numatoma tarifą subsidijuoti 
taip, kad jis būtų ne didesnis nei 
23 centai – 40 proc. didesnis nei 
dabartinis visuomeninis tarifas.

Iki antrojo elektros rinkos li-
beralizacijos etapo pabaigos lieka 
trys savaitės. Bendrovė „Energijos 
skirstymo operatorius“ (ESO) šią 
savaitę surengė spaudos konferen-
ciją, kurios metu jos paslaugų tar-
nybos vadovas Renaldas Radvila 
pateikė pačią naujausią informaci-
ją, statistiką. Jis kvietė elektros var-
totojus renkantis tiekėją atkreipti 
dėmesį į siūlomą kilovatvalandės 
kainą ir tai, ar ji yra fiksuota, ar 
biržos, taip pat atsižvelgti ir į ki-
tus aspektus, pavyzdžiui, įmonės 
vardą ir aptarnavimą.

Tiekėjo nepasirinko beveik 
pusė klientų

Šios savaitės vidurio statistika 
rodė, kad antrajame elektros rinkos 

Elektros tiekėjo pasirinkimui – 
vis mažiau laiko 

Praėjusiame „Suvalkiečio“ numeryje rašėme apie tai, kad vis mažiau lieka laiko pasirinkti nepriklausomą elektros energijos tiekėją, 
ir šis pasirinkimas nėra lengvas. Žadėjome savo skaitytojams pateikti naujausią informaciją šia tema, tad savo pažadą vykdome.

liberalizavimo etape tiekėją jau 
pasirinko 384 tūkstančiai (52,4 
proc. vartotojų), o apsispręsti pri-
valo dar panašiai tiek – 357 tūkst. 
– gyventojų. Per dieną šią savaitę 
sudaroma po 4,2–7 tūkst. sutarčių. 
Tačiau norint, kad visi vartotojai 
pasirinktų tiekėją, reikia, kad tų 
sutarčių būtų apie 12 tūkst. per 
dieną. Akivaizdu, kad to neįvyks ir 
dalis vartotojų per nustatytą laiką 
tiekėjo nepasirinks ir po nustatytos 
datos naudosis garantinio elektros 
tiekimo paslauga.   

– Labai raginame nelaukti 
paskutinės savaitės, nors mums 
būdingas tas „studento“ sindro-
mas, kai viskas daroma paskutinę 
minutę. Žinoma, pasirenkant 
problemų neturėtų būti, bet tik-
rai bus sudėtinga prisiskambinti 
norint gauti atsakymus į rūpimus 
klausimus, – sakė R. Radvila.

Pasak jo, pirmajame etape iki 
šiol tiekėjo nepasirinko maždaug 
tūkstantis vartotojų iš maždaug 
šimto tūkstančių, ir jie gauna 
garantinį tiekimą. Nepriklauso-
mai nuo to, į kurį elektros rinkos 
liberalizacijos etapą 
patenka, iš viso tie-
kėją jau pasirinko 
731 tūkst. arba 44,3 
proc. gyventojų, o iš 
viso apsispręsti dar 
turi 935 tūkst. varto-
tojų. R. Radvila sakė, 
kad trečiojo elektros 
rinkos liberalizavimo 
etapo klientai, kurie 
tiekėją gali rinktis iki 
metų pabaigos ir kol 
kas dar galėtų likti 
prie visuomeninio 
tiekimo, taip pat jau 
renkasi tiekėją – jį 
pasirinko apie 30,3 
proc. klientų.

– Taip yra dėl to, 

kad tiekėjai siūlo planus, kai tie-
kimas įsigalioja nuo tam tikros 
datos. Jūs pasirašote sutartį dabar, 
bet, tarkime, sutartis pradės veikti 
nuo 2023 metų sausio 1 dienos, – 
sakė R. Radvila.

Garantinis tiekimas 
bus brangesnis

Paklaustas, ar tam tikrais atve-
jais garantinis tiekimas gali būti 
pigesnis, nei, pavyzdžiui, nepri-
klausomo tiekėjo siūlomas fiksuo-
tos kainos planas, R. Radvila sakė, 
kad šiuo atveju tikslingiau lyginti 
garantinio tiekimo ir biržos kainų 
pasiūlymus.

– Akivaizdu, kad kalbant apie 
fiksuotus planus tiekėjai remiasi 
ateities prognozėmis ir nustati-
nėja tą kainą dabar. Garantinis 
tiekimas yra pririštas prie biržos, 
mes galbūt turėtume lyginti ne fik-
suotus planus, o garantinį tiekimą 
lyginti su tiekėjų planais, kurie yra 
pririšti prie biržos. Tada mes tikrai 
turėsime garantinį tiekimą, kuris 
yra brangesnis. Jeigu svarstoma 

galimybė, ar pasilikti garantinia-
me tiekime, ar pasirinkti tiekėjo 
fiksuotą pasiūlymą, tuomet aš pa-
tarčiau rinktis tiekėjo pasiūlymą, 
kuris pririštas prie biržos, – teigė 
R. Radvila.

Jis siūlė atkreipti dėmesį ir į 
tokius dalykus kaip pats aptarna-
vimas, tiekėjo vardas, emocinis 
patikimumas, įprotis mokėti, kur 
mokamos komunalinės paslaugos, 
bet visa tai yra jau ne skaičiais iš-
reiškiami pasirinkimo motyvai.

Konferencijoje atkreiptas dė-
mesys, jog kai kurie tiekėjai ne-
pagrįstai užsikelia kainas ir jos 
kažkiek didėja vos ne kas savaitę. 
Turėta galvoje „Ignitis“, kuris, 
akivaizdu, turės daugiausia klien-
tų. R. Radvila teigia manantis, 
kad šiuo metu konkurencija tarp 
įmonių yra pakankama.

– Mano vertinimu, šeši tie-
kėjai, kurie šiandien yra, nieko 
neįžeidžiant, skirtingo kalibro, 
mes turime stambių tiekėjų arba 
gerai žinomų vardu, arba rinkos 
naujokų, kurie pradeda šią veiklą. 

Buvo ir tiekėjų, kurie planavo 
dalyvauti, bent pasitraukė. Dabar 
ta konkurencija yra pakankama ir 
vieno iš tiekėjų noras pasipelnyti 
iškart būtų „nupūstas“ kitų tie-
kėjų, – sakė R. Radvila, pridūręs, 
kad kilus įtarimų, Konkurencijos 
taryba sureaguotų.

Sulaukia ir keistų klausimų
Konferencijoje kalbėta ir apie 

mitus bei kartais keistus klausi-
mus, kurių sulaukia ESO. Pavyz-
džiui, klausiama, ar pasirinkus tie-
kėją namuose reikės keisti elektros 
laidus – to daryti tikrai nereikės. 
Taip pat dažnai klausiama, ar 
visas daugiabutis turi rinktis tą 
patį tiekėją – tikrai ne, nes ren-
kasi kiekvienas klientas atskirai. 
Žmonės pageidauja, kad elektrą 
tiektų pati ESO, bet ši bendrovė 
tik užtikrina garantinį tiekimą. R. 
Radvila nuramino, kad ESO šalins 
visus gedimus kaip iki šiol, o jos 
darbininkai tikrai nežino, kurio 
tiekėjo klientams padeda ir jiems 
tai visai nesvarbu. 

Iki birželio 18 d. tiekėją turi 
pasirinkti gyventojai, sunaudojan-
tys 1000–5000 kilovatvalandžių 
(kWh) energijos, o iki gruodžio 18 
d. – visi likusieji. Gyventojai gali 
pasirinkti vieną iš šešių nepriklau-
somų tiekėjų: „Ignitis“, „Elektrum 
Lietuva“, „Enefit“, „Perlas Ener-
gija“, „Birštono elektra“, „EGTO 
energija“.

Šios savaitės statistika rodo, kad išvengti „studento“ sindromo nepavyks.  
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6.02 Labas rytas, Lietuva.
8.55 „Detektyvas Monkas“.
9.40 „Komisaras Reksas“.
10.30 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Dviračio žinios.
12.00 Ryto suktinis.
12.30 Tai kur toliau? 
13.30 Mūsų gyvūnai.
14.00, 15.00, 16.00 Žinios. 
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.30 „Pagalbos šauksmas“.
17.15 „Ponių rojus“.
18.00 Kas ir kodėl? 
18.30 Svarbi valanda.
19.30 Daiktų istorijos. 
20.30 Panorama.
21.30 LRT forumas. 
22.30 Dviračio žinios.
23.00 LRT radijo žinios.
23.05 „Viena byla dviem“.
0.10 „Komisaras Reksas“.
1.00, 2.00 LRT radijo ži-
nios.
1.05 Daiktų istorijos. 

6.00 „Rimti reikalai“.
6.30 KK2 penktadienis.
8.00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“.
9.50 Ūkininkas ieško žmo-
nos.
11.05 Keičiu žmoną. Įžy-
mybės.
12.00 Speciali žinių laida.
13.20 Turtuolė varguolė.
14.30 „Pabelsk į mano šir-
dį“.
15.30 „Uždraustas vaisius“.
16.35 Labas vakaras, Lietu-
va. 
18.30 Žinios.
19.30 KK2. 

6.02 LRT radijo žinios.
6.07 (Pra)rasta karta. 
7.00 Veranda. 
7.30 Šventadienio mintys. 
8.00 Išpažinimai.
8.30 Ryto suktinis.
9.00 Čia mano sodas.
9.30 Gamtininko užrašai.
10.00 Gustavo enciklope-
dija. 
10.30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai.
11.30 Mano geriausias 
draugas. 
12.00 „Planeta Žemė 2“.
12.55 „Amerika iš paukš-
čio skrydžio. Pasakojimai 
apie vandenis“ (dok.).
13.50 „Mis Marpl“.
15.30 Žinios. 
15.45 Istorijos detektyvai.
16.30 Paramos Ukrainai 
koncertas „Vienybės jėga“. 
18.30 Žinios. 
19.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 
19.30 Savaitė. 
20.30 Panorama.
21.00 „Jaunieji slaugyto-
jai“.
21.45 „Seserų Fontanų 
siuvykla“.
23.35 „Edeno sodas“ (dra-
ma).
1.10 „7.39“ (melodrama).

6.20 Animacija.
9.20 „Princesė Gulbė. Ka-
rališki šnipų nuotykiai“ 
(animacinis).
11.00 „Maksas“ (drama).
13.15 „Naujokė“ (kome-
dija).
15.10 „Labas rytas“ (ko-
medija).

20.00 Nuo... Iki...
21.00 „Rimti reikalai“.
21.30 Žinios.
22.30 „Pagirios Tailande“ 
(komedija).
0.30 „Paskutinis laivas“.
1.30 „Parako kokteilis“ (ko-
medija).

6.05 „Privatus detektyvas 
Magnumas“.
7.00 Mano virtuvė geriau-
sia.
8.25 „Teisingumo agentai“.
9.30 „Kalnietis“.
10.35 „Liūtų valdžia“.
11.35 „Mentalistas“.
12.35 „Privatus detektyvas 
Magnumas“.
13.30 Mano virtuvė geriau-
sia.
14.50 „Teisingumo agen-
tai“.
16.00 „Kalnietis“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Betsafe“-LKL čem-
pionatas. Finalas. Kauno 
„Žalgiris“ – Šiaulių „Šiau-
liai-7bet“. Tiesiogiai.
21.00 „Tamsos riteris“ (tri-
leris).
0.05 „Juodasis sąrašas“.
1.05 „Sūnus paklydėlis“.

6.00 Animacija.
8.00 Svajonių sodai.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Mažoji našlė“.
11.00 „Aistros spalva“.
12.00 „Nuodėminga žemė“.
14.00 „Meilės gijos“.
15.00 „Simpsonai“.

16.00 Žinios.
16.30 TV pagalba.
18.30 Žinios.
19.30 „Tautos tarnas“.
20.30 (Ne) viskas įskaičiuo-
ta.
21.30 Žinios.
22.30 „Tryliktas rajonas. 
Ultimatumas“ (trileris).
0.40 „Rezidentas“.
1.40 „Elementaru“.

6.05 Beatos virtuvė.
7.00 Animacija. 
7.50 „Į žvaigždes“.
8.20 „Dizainas“.
8.50 Mokslo sriuba. 
9.20 Labas rytas, Lietuva.
11.50 Kas geresnio, kaimy-
ne? 
12.20 Kultūros diena.
12.50 Fokusas.
13.40 Duokim garo!
15.00 Istorijos detektyvai. 
15.50 Animacija. 
16.40 Gamtininko užrašai. 
17.10 „Tarnauti ir ginti“.
18.10 „Seselė Beti“.
19.00 Pasivaikščiojimai. 
19.30 „Gyvenimas dešimty-
je nuotraukų“.
20.30 Panorama.
21.30 „Kviečia Londonas. 
Nepapasakota britiškos 
popkultūros istorija“.
23.20 „Euromaxx“.
23.45 „Kelionių atvirukai“.
0.00 DW naujienos.
0.15 Dabar pasaulyje. 
0.40 Dainuoju Lietuvą

5.15 Vantos lapas.
5.45 Bušido ringas.
6.30 Kryptys. 
7.00 Švarūs miestai.
7.30 „Aiškiaregė“.
10.05 „Gyvenimo linija“.
11.10 „Neišsižadėk“.
12.30 Kaimo akademija. 
 13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agen-
tai“.
15.00, 19.00 „Reali misti-
ka“.
16.00, 18.00, 20.00, 22.30 
Reporteris. 
16.30 Laisvės TV valanda. 
18.30, 23.00 Lietuva tiesio-
giai.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Neišsižadėk“.
23.30 24/7
0.30 „Teisingumo agentai“.
1.30 „Reali mistika“.

7.30 Marijampolės savaitė. 
8.00 „Mano namai – mano 
likimas“.
9.00 „Sužeista širdis“.
10.05 „Mirtis kalnuose“. 
11.10 „Alpių gelbėtojai“. 
12.15 Marijampolės savaitė.
12.45 Vyrų šešėlyje. 
13.15 „Nina“ 
14.30 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“.
15.35 „Anupama“. 
16.45 Šeimyninės melodra-
mos. 
17.45 Geroji Naujiena. 

Šunskų parapija. 
18.30 Marijampolės žinios. 
19.00 Mūsų praeities beieš-
kant.
19.30 Žemaičių Kalvarija.
20.00 Marijampolės žinios. 
20.30 Žydų sąsiuviniai.
21.00 „Aleksas Hugo. Žygis 
į kalnus“ (detektyvas).
22.55 Marijampolės žinios. 

6.05 „Kobra 11“.
6.55 „Mikė“.
7.20 Gero vakaro šou.
8.20 Autopilotas.
8.50 „Gazas“ dugnas.
9.20 „Moderni šeima“.
10.20 „Simpsonai“.
11.20 „Vedęs ir turi vaikų“.
12.25 „Mikė“.
12.55 „Gelbėtojai“.
13.55 „Kobra 11“.
15.00 „CSI. Niujorkas“.
16.00 „Havajai 5.0“.
17.55 „Moderni šeima“.
18.55 „Vedęs ir turi vaikų“.
20.00 „Kitas pasaulis. Boli-
vija“.
21.20 „Pažeistas“ (krimina-
linis).
23.25 „Pjūklas 6“ (siaubo).
1.05 „X failai“.
1.55 „Skorpionas“.

6.00 Sveikas rytojus.
7.00 Animacija.
8.00 TV pagalba.
10.00 „Jausmų audros“.
12.00 „Gražuolė Lialia“.
13.00 „Žvaigždės istorija“.

15.00 „Tobula kopija“.
16.00 „Likimo karuselė“.
17.00 „Lemties vingiai“.
18.00 „Palikimas“.
20.00 Labanakt, vaikučiai.
21.00 „Tiesiai į laimę“ (me-
lodrama).
23.00 „Palikimas“.
1.00 TV pagalba. 

6.00 Žinios.
7.00 Šeškinės 20. 
8.00 Bučiuoju. Rūta.
9.00 Nuo... Iki... 
10.00 Bus visko.
11.00 Gyvūnų pasaulis.
11.30 KK2.
13.30 Žinios.
14.30 KK2 penktadienis.
16.00 „Kinijos istorija“.
17.00, 18.30, 20.00, 0.30, 
2.00 Info diena.
18.00, 19.30, 1.30 Info ko-
mentarai.
21.00 „Kinijos istorija“.
22.00 Labas vakaras, Lietu-
va.
0.00 Dabar pasaulyje. 

6.00 „Heldtas. Flirtas su tei-
singumu“.
7.00 Šeimyninės melodra-
mos.
8.00 „Mano namai – mano 
likimas“.
9.00 „Sužeista širdis“.
10.05 „Mirtis kalnuose“.
11.10 „Alpių gelbėtojai“.
12.15 „Heldtas. Flirtas su 
teisingumu“.
13.15 „Nina“.
14.30 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“.

15.35 „Anupama“.
16.45 Šeimyninės melodra-
mos.
17.45 „Sužeista širdis“.
18.50 „Mirtis kalnuose“.
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“.
21.00 „Aleksas Hugo. Žygis 
į kalnus“ (detektyvas).
22.55 „Prancūziška žmog-
žudystė. Žmogžudystės Ge-
rande“ (detektyvas).
0.55 „Stebuklas“.
1.55 „Uždrausto miesto in-
trigos“. 

7.00 Italijos LBA krepšinio 
lyga. Pusfinalis.
8.50 Vokietijos BBL krepši-
nio lyga. Pusfinalis.
10.40 Pasaulio galiūnai. 
Florida 2020. 
11.10 Portugalijos futbolo 
lyga.
13.00 Lengvoji atletika. Is-
panija. 
15.40 Italijos LBA krepšinio 
lyga. Ketvirtfinalis.
17.30 Prahos maratonas. 
18.40 Europos moterų ran-
kinio čempionato atranka. 
Lietuva – Lenkija.
20.00 Pasaulio galiūnai. 
Florida 2020. 
20.30 „One champions-
hip“.
21.00 Penkiakovė. Pasaulio 
taurė 2022. Egiptas. Kairas. 
21.45 Italijos LBA krepšinio 
lyga. Pusfinalis. Tiesiogiai.
23.50 „One champions-
hip“.
1.30 Italijos LBA krepšinio 
lyga. Pusfinalis.

17.20 Teleloto. 
18.30 Žinios.
19.30 „Kapų plėšikė Lara 
Kroft“ (nuotykių).
21.50 „Parako kokteilis“ 
(komedija).
0.10 „Viskas ore!“ (dra-
ma).

6.00 Info komentarai.
7.00 „Savickas classic 
2021“. 
8.00 Pričiupom!
8.30 Tauro ragas.
9.00 Baltijos galiūnų ko-
mandinis čempionatas. 
Kazlų Rūda.
10.00 Pričiupom!
10.30 „Liūtų valdžia“.
11.40 Negyvenamose salo-
se su Beru Grilsu.
12.45 „Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos“.
13.55 Pragaro virtuvė.
14.55 Ekstrasensų mūšis.
17.00 „Betsafe“–LKL 
čempionatas. Finalas. Tie-
siogiai.
19.30 „Juodasis sąrašas“.
20.30 „Supermenas ir Lui-
za“.
22.30 „Sūnus paklydėlis“.
23.30 „Narkotikų prekei-
viai. Meksika“.
0.50 „Spausk gaiduką!“ 
(komedija).

6.00 Animacija.
9.00 Svajonių ūkis.
9.30 La maistas.
10.00 Pasaulis pagal mo-
teris.
11.00 Svajonių sodai.
12.00 „Meilė keliauja lai-
ku. Smaragdas“ (drama).
15.30 „Viliojimo menas“ 

(komedija).
17.20 Lietuvis pas lietuvį.
18.30 Žinios.
19.30 Lietuvos talentai.
22.30 „Londono apgultis“ 
(drama).
0.25 „Galaktikos sergėto-
jai“ (nuotykių).

6.05 Duokim garo!
7.30 Krikščionio žodis. 
8.00 Kelias. 
8.30 Menora. 
9.00 Širdyje lietuvis. 
9.55 Vienas eilėraštis.
10.00 Pusryčiai pas kai-
myną. 
10.30 Stop juosta. 
11.25 Vienas eilėraštis. 
11.30 7 Kauno dienos. 
12.00 Mokslo sriuba. 
12.30 Šv. Mišios iš Vilniaus 
šv. Vyskupo Stanislovo ir 
šv. Vladislovo arkikatedros 
bazilikos. Tiesiogiai.
13.40 Šventadienio min-
tys.
14.10 „Bamsis ir Raganos 
dukra“ (animacinis).
15.15 Pasaulio ledo ritulio 
čempionatas. Rungtynės 
dėl 3 vietos. Tiesiogiai.
17.45 Kultūringai su No-
meda. 
18.45 Stambiu planu. 
19.45 Išpažinimai. 
20.15 Pasaulio ledo ritulio 
čempionatas. Finalas. Tie-
siogiai.
23.00 Lauryna Bendžiū-
naitė. Krištolinis balsas. 
0.50 „Seserų Fontanų siu-
vykla“ (drama).

6.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
8.00 Miško balsas. 
8.30 Kaimo akademija.
9.00 „Aiškiaregė“.
10.00 Krepšinio pasaulyje.
10.30 Klausimėlis. 
11.00 Bušido ringas.
11.30 Grilio skanėstai. 
12.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“.
14.00 „Pėdsakas. Ukraina“ 
.
16.00 Žinios.
16.30 24/7.
18.00 Žinios.
18.30 Krepšinio pasaulyje.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Žinios.
20.30 Lietuvos dvarai.
21.00 24/7
22.30 Žinios.
23.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“.
1.00 „Pėdsakas. Ukraina“.

6.25 Gynybinis paveldas 
Lietuvoje. 
7.00 Pasirinkę Lietuvą. 
7.30 „Pakvaišusi porelė“.
9.00 „Alpių gelbėtojai“.
11.00 „Danė Lovinski“.
12.00 „Šventės su Ana“ 
(1).
12.30 Norim žinoti. 
13.00 Sveikatos medis.  
13.45 Dideli maži dalykai.
13.50 Muzika.
14.00 Geroji Naujiena. 
Šunskų parapija. 
14.35 Marijampolės savai-
tė.
15.10 Sveikinimų koncer-
tas.

15.45 „Mano likimo žaidi-
mai“.
17.45 „Raudonas kamba-
rys“.
18.45 „Laukinis miestas“.
19.45 „Žingsnis iki dan-
gaus“.
21.00 „Prancūziška žmog-
žudystė. Žmogžudystės Ge-
rande“ (detektyvas).
23.00 „Šnipas, kuris mane 
išdūrė“ (komedija).
1.20 „Paremta tikra istori-
ja“ (trileris).

6.10 Sandėlių karai.
6.30 Pragaro kelias.
7.30 Aliaskos geležinkeliai.
8.30 Kalnų vyrai.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Praeities žvalgas.
10.30 „E– gazas“ dugnas.
11.00 Sandėlių karai.
11.25 Laukiniai maištau-
tojai.
12.45 Gyvenimo kelionė.
13.50 Bomba.
14.55 Pragaro kelias.
16.00 Sandėlių karai.
17.30 „Optibet“ A lygos 
rungtynės „Jonava“ – Vil-
niaus „Riteriai“. Tiesiogiai.
20.00 B. Grilsas. Laukinis 
iššūkis žvaigždėms.
21.00 Žinios.
22.00 „Supernova“. 
23.55 „Belvilio policinin-
kas“ (komedija).
2.00 „Veidai minioje“ (dra-
ma).

6.25 Tik tai, kas tikra.
7.00 „Teletabiai“.

7.30 Animacija.
12.00 Sveikas rytojus.
13.00 Lengvi Džeimio Oli-
verio patiekalai kasdienai.
13.30 Didžiosios Britani-
jos kepėjų kovos.
15.00 Pirmieji pasimaty-
mai.
16.00 „Skaudžiau už lieps-
ną“.
17.00 „Viltis“.
18.00 „Sendaikčių išpar-
davimų paslaptis. Žudiko 
žinutė“ (drama).
20.00 Labanakt, vaikučiai.
21.00 „Pačios geriausios 
draugės“ (melodrama).
23.00 „Lemtinga banga“ 
(melodrama).
1.00 „Meilė ir kur ją rasti“ 
(melodrama).

6.00 Žinios.
7.00 KK2.
9.00 Nuo... Iki... 
10.00 Sveikatos kodas.
11.00 Gyvūnų pasaulis.
11.30 „Karalienė Viktorija 
ir jos devyni vaikai“.
12.30 „Šešios karaliaus 
Henriko VIII žmonos“ 
(1).
13.30 KK2 penktadienis.
15.00 Sveikatos kodas.
16.00 Bus visko.
17.00 Nuo... Iki...
18.00 Bučiuoju. Rūta.
19.00 KK2.
21.00 Miško atspalviai.
21.30 Gyvūnų pasaulis.
22.00 Žinios.
23.00 „Karalienė Viktorija 
ir jos devyni vaikai“.
1.00 KK2 penktadienis.

6.25 Kauno tvirtovė. 

7.00 Pasirinkę Lietuvą. 
7.30 „Pakvaišusi porelė“.
9.00 „Alpių gelbėtojai“.
11.00 „Danė Lovinski“.
12.00 „Šventės su Ana“.
12.30 Sveikinimai. 
15.45 „Mano likimo žai-
dimai“.
17.45 „Raudonas kamba-
rys“.
18.45 „Laukinis miestas“.
19.45 „Žingsnis iki dan-
gaus“.
21.00 „Prancūziška žmog-
žudystė. Žmogžudystės 
Gerande“ (detektyvas).
23.00 „Šnipas, kuris mane 
išdūrė“ (komedija).
1.20 „Paremta tikra istori-
ja“ (trileris).

7.00 Rankinio čempionų 
lyga.
10.00 „Grappling LT“.
10.30 Italijos LBA krepši-
nio lyga. Ketvirtfinalis. 
14.10 Rankinio čempionų 
lyga.
15.40 Portugalijos „Liga 
Portugal“ futbolo lyga. 
17.30 Penkiakovė. Pasaulio 
taurė 2022. Egiptas.
18.10 Prahos maratonas.
19.20 Draugiškos ledo ri-
tulio rungtynės. Lietuva – 
Estija.
21.30 Penkiakovė. Pasaulio 
taurė 2022. Vengrija. 
22.00 Europos moterų ran-
kinio čempionato atranka. 
Lietuva – Lenkija.
23.20 „One champions-
hip“. 
1.50 Rankinio čempionų 
lyga. 

Sekmadienis, gegužės 29 d.

Pirmadienis, gegužės 30 d.
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6.02 Labas rytas, Lietuva.
8.55 „Detektyvas Mon-
kas“.
9.40 „Komisaras Reksas“.
10.30 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Dviračio žinios.
12.00 Gyventi kaime gera.
12.30 1000 pasaulio stebu-
klų. 
13.30 Veranda. 
14.00, 15.00, 16.00 Ži-
nios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.30 „Pagalbos šauks-
mas“.
17.15 „Ponių rojus“.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Svarbi valanda. 
19.30 (Ne)emigrantai.
20.30 Panorama.
21.30 „Lietuvos sienos“.
22.30 Dviračio žinios. 
23.00 LRT radijo žinios.
23.05 „Viena byla dviem“.
0.10 „Komisaras Reksas“.
1.00, 2.00 LRT radijo ži-
nios.
1.05 (Ne)emigrantai. 

6.00 „Rimti reikalai“.
6.30 Nuo... Iki... 
7.30 KK2.
8.00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.
9.50 Ūkininkas ieško žmo-
nos.
11.05 Keičiu žmoną. Įžy-
mybės.
12.00 Speciali žinių laida.
13.20 Turtuolė varguolė.
14.30 „Pabelsk į mano šir-
dį“.
15.30 „Uždraustas vaisius“.
16.35 Labas vakaras, Lie-

6.02 Labas rytas, Lietuva.
8.55 „Detektyvas Monkas“.
9.40 „Komisaras Reksas“.
10.30 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Dviračio žinios. 
12.00 Mano geriausias 
draugas. 
12.30 Pasaulio puodai. 
13.30 Gyvenk kaip galima 
švariau. 
14.00, 15.00, 16.00 Žinios. 
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.30 „Pagalbos šauksmas“.
17.15 „Ponių rojus“.
18.00 Kas ir kodėl? 
18.30 Svarbi valanda. 
19.30 „Bėgliai. Tuneliu į 
laisvę. A. Žemaitis“ (dok.).
20.30 Panorama.
21.30 „Jūrų Lietuva“ 
(dok.).
22.30 Dviračio žinios. 
23.00 LRT radijo žinios.
23.05 „Viena byla dviem“.
0.10 „Komisaras Reksas“.
1.00, 2.00 LRT radijo ži-
nios.
1.05 „Bėgliai. Tuneliu į lais-
vę. A. Žemaitis“ (dok.).

6.00 „Rimti reikalai4“.
6.30 Bus visko.
7.30 KK2.
8.00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“.
9.50 Ūkininkas ieško žmo-
nos.
11.05 Keičiu žmoną. Įžy-
mybės.
12.00 Vidurdienio žinios.
13.20 Turtuolė varguolė.

tuva. 
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Bus visko.
21.00 „Rimti reikalai“.
21.30 Žinios.
22.30 „Karštakošė gražuo-
lė“ (trileris).
0.20 „Paskutinis laivas“.
1.20 „Pagirios Tailande“ 
(komedija).

6.05 „Privatus detektyvas 
Magnumas“.
7.00 Mano virtuvė geriau-
sia.
8.25 „Teisingumo agentai“.
9.30 „Kalnietis“.
10.35 „Čikagos policija“.
11.35 „Mentalistas“.
12.35 „Privatus detektyvas 
Magnumas“.
13.30 Mano virtuvė geriau-
sia.
14.50 „Teisingumo agen-
tai“.
16.00 „Kalnietis“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Čikagos policija“.
19.30 „Akloji zona“.
20.30 Pričiupom!
21.00 „Bėglys“ (trileris).
22.45 „Tamsos riteris“ (tri-
leris).
1.45 „Strėlė“.

6.00 Animacija.
7.40 „Tautos tarnas“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Mažoji našlė“.
11.00 „Aistros spalva“.
12.00 „Nuodėminga že-
mė“.
14.00 „Meilės gijos“.

15.00 „Simpsonai“.
16.00 Žinios.
16.30 TV pagalba.
18.30 Žinios.
19.30 „Tautos tarnas“.
20.30 „(ne) Viskas įskai-
čiuota“. 
21.30 Žinios.
22.30 „Bet kokia kaina“ 
(drama).
0.45 „Rezidentas“.
1.45 „Elementaru“. 

6.05 Daiktų istorijos.
7.00 Animacija. 
7.50 „Į žvaigždes“.
8.25 Stop juosta. 
9.20 Labas rytas, Lietuva.
11.50 Vilniaus sąsiuvinis. 
12.20 Smalsumo genas.
12.50 Stop juosta.
13.45 7 Kauno dienos.
14.15 Mokslo sriuba.
14.45 „Gyvenimas dešim-
tyje nuotraukų“.
15.50 Animacija.
16.40 Gustavo enciklope-
dija. 
17.10 „Tarnauti ir ginti“.
18.10 „Seselė Beti“.
19.00 Gyvenk kaip galima 
švariau. 
19.30 „Trys draugai. Sulau-
žytas pianinas ir kitos isto-
rijos“ (dok.).
20.30 Panorama.
21.30 „Laisvės kaina. Sava-
noriai“.
22.20 Magijos mokslas. 
Odisėjas ir kiaulės. 
22.30 Stilius. 
23.30 Ryto suktinis.

0.00 DW naujienos.
0.15 Dabar pasaulyje. 
0.40 „Skyrybų vadovas 
draugėms“.
1.25 Justino Jaručio kon-
certas. 

5.15 Nauja diena.
6.30 Inovacijų DNR. 
7.00 „Reali mistika“.
8.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
9.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
10.05 „Gyvenimo linija“.
11.10 „Neišsižadėk“.
12.30 Lietuva tiesiogiai. 
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo agen-
tai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00, 18.00, 20.00, 22.30 
Reporteris. 
16.30 #NeSpaudai. 
17.30 „Aiškiaregė“.
18.30 Lietuva tiesiogiai. 
19.00, 1.30 „Reali misti-
ka“.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Neišsižadėk“.
23.00 Lietuva tiesiogiai. 
23.30 #NeSpaudai. 
0.30 „Teisingumo agentai“.

7.30 Marijampolės žinios. 
8.00 „Mano namai – mano 
likimas“. 
9.00 „Sužeista širdis“.
10.05 „Mirtis kalnuose“. 
11.10 „Alpių gelbėtojai“.
12.15 Marijampolės žinios. 
12.45 Vilniaus istorinis 
centras.
13.15 „Nina“.

14.30 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“.
15.35 „Anupama“. 
16.45 Šeimyninės melodra-
mos. 
17.45 100 metų propagan-
dos.
18.05 Atviros širdies fon-
das.
18.30 Marijampolės žinios. 
19.00 Pasienio apsauga XI-
II–XV a.
19.30 Prikelti daiktai. Mari-
jampolės žinios. 
20.00 Marijampolės žinios. 
20.30 Gyvenimo metodas. 
Faustas Latėnas.
21.00 „Komisarė Helena 
Dorn. Po audros“ (detekty-
vas). 
22.55 Marijampolės žinios. 

6.05 „Kobra 11“.
6.55 „Mikė“.
7.20 Gero vakaro šou.
8.20 „Prakeikti IV“. 
8.50 „E gazas“ dugnas.
9.20 „Moderni šeima“.
10.20 „Simpsonai“.
11.20 „Vedęs ir turi vaikų“.
12.25 „Mikė“.
12.55 „Gelbėtojai“.
13.55 „Kobra 11“.
15.00 „CSI. Niujorkas“.
16.00 „Havajai 5.0“.
17.55 „Moderni šeima“.
18.55 „Vedęs ir turi vaikų“.
20.00 „Kitas pasaulis. Boli-
vija“.
21.20 „Air America“ (ko-
medija).
23.40 „Jeloustounas“.
0.25 „Skubi pagalba“.

1.25 „X failai“.

6.00 Sveikata.lt.
6.30 Svajonių ūkis.
7.00 Animacija.
8.00 TV pagalba.
10.00 „Jausmų audros“.
12.00 „Gražuolė Lialia“.
13.00 „Žvaigždės istorija“.
15.00 „Tobula kopija“.
16.00 „Likimo karuselė“.
17.00 „Lemties vingiai“.
18.00 „Palikimas“.
20.00 Labanakt, vaikučiai.
21.00 „Meilės pergalė“ (dra-
ma).
23.00 „Palikimas“.
1.00 TV pagalba.

6.00, 7.30, 9.00, 10.30 Info 
diena.
7.00, 8.30, 10.00 Info ko-
mentarai.
11.30 Labas vakaras, Lietu-
va.
13.30 Žinios. 
14.30 Nuo... Iki... 
15.30 KK2.
16.00 „Kinijos istorija“.
17.00, 18.30, 20.00, 0.30, 
2.00 Info diena. 
18.00, 19.30, 1.30 Info ko-
mentarai.
21.00 „Kinijos istorija“.
22.00 Labas vakaras, Lietu-
va. 
0.00 Dabar pasaulyje. 

6.00 „Heldtas. Flirtas su tei-
singumu“.
7.00 Šeimyninės melodra-
mos.
8.00 „Mano namai – mano 
likimas“.

9.00 „Sužeista širdis“.
10.05 „Mirtis kalnuose“.
11.10 „Alpių gelbėtojai“.
12.15 „Heldtas. Flirtas su 
teisingumu“.
13.15 „Nina“.
14.30 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“.
15.35 „Anupama“.
16.45 Šeimyninės melodra-
mos.
17.45 „Sužeista širdis“.
18.50 „Mirtis kalnuose“.
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“.
21.00 „Komisarė Helena 
Dorn. Po audros“ (detekty-
vas).
22.55 „Aleksas Hugo. Žygis 
į kalnus“ (detektyvas).
0.55 „Stebuklas“.
1.55 „Uždrausto miesto in-
trigos“.

7.00 Italijos LBA krepšinio 
lyga. Pusfinalis.
8.50 Vokietijos BBL krepši-
nio lyga. Pusfinalis.
10.40 Portugalijos „Liga 
Portugal" futbolo lyga. 
12.30 Grappling LT. 
13.00 Lengvoji atletika. Ke-
nija.
15.00 Italijos LBA krepšinio 
lyga. Pusfinalis. 
16.50 Vokietijos BBL krep-
šinio lyga. Ketvirtfinalis. 
18.30 Lengvoji atletika. Če-
kija. Tiesiogiai.
20.30 Grappling LT.
21.00 Penkiakovė. Pasaulio 
taurė 2022. Vengrija. 
21.30 Italijos LBA krepšinio 
lyga. Pusfinalis.
23.20 „One champions-
hip“.

14.30 „Pabelsk į mano šir-
dį“.
15.30 „Uždraustas vaisius“.
16.35 Labas vakaras, Lietu-
va.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Šeškinės 20. 
21.00 „Rimti reikalai“.
21.30 Žinios.
22.30 „Naktinis patrulis“ 
(trileris).
0.45 „Paskutinis laivas“.
1.45 „Karštakošė gražuolė“ 
(trileris).

6.05 „Privatus detektyvas 
Magnumas“.
7.00 Mano virtuvė geriau-
sia.
8.25 „Teisingumo agentai“.
9.30 „Kalnietis“.
10.35 Iškvietimas.
11.35 „Mentalistas“.
12.35 „Privatus detektyvas 
Magnumas“.
13.30 Mano virtuvė geriau-
sia.
14.50 „Teisingumo agen-
tai“.
16.00 „Kalnietis“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Betsafe“-LKL čem-
pionatas. Finalo rungtynės. 
Vilniaus „Rytas“ – Panevė-
žio „Lietkabelis“. Tiesiogiai.
21.00 „International“ 
(veiksmo).
23.20 „Bėglys“ (trileris).
1.00 „Strėlė“.

6.00 Animacija.

7.40 „Tautos tarnas“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Mažoji našlė“.
11.00 „Aistros spalva“.
12.00 „Nuodėminga žemė“.
14.00 „Meilės gijos“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 Žinios.
16.30 TV pagalba.
18.30 Žinios.
19.30 „Tautos tarnas“.
20.30 (Ne) viskas įskaičiuo-
ta.
21.30 Žinios.
22.30 „Nuosavas šnipas“ 
(veiksmo).
0.25 „Rezidentas“.
1.30 „Elementaru“.

6.05 (Ne)emigrantai. 
7.00 Animacija. 
7.50 „Į žvaigždes“.
8.25 Širdyje lietuvis. 
9.20 Labas rytas, Lietuva.
11.50 Menora. 
12.20 Kelias. 
12.50 Širdyje lietuvis. 
13.45 Čia – kinas. 
14.15 Veranda. 
14.45 „Trys draugai. Sulau-
žytas pianinas ir kitos istori-
jos“ (dok.).
15.50 Animacija.
16.40 Mano geriausias 
draugas. 
17.10 „Tarnauti ir ginti“.
18.10 „Seselė Beti“.
19.00 Smalsumo genas.
19.30 „Legendiniai me-
gastatiniai“.

20.30 Panorama.
21.30 M. Rostropovičiaus 
labdaros ir paramos fondo 
koncertas „Kartu galime 
daugiau“. 
22.40 II tarptautinio Edu-
ardo Balsio jaunųjų kom-
pozitorių konkurso finalinis 
koncertas. 
0.50 DW naujienos.
1.05 Dabar pasaulyje. 
1.30 Auksinis protas.

5.15 Nauja diena. 
6.30 Grilio skanėstai.
7.00 „Reali mistika“.
8.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
9.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
10.05 „Gyvenimo linija“.
11.10 „Neišsižadėk“.
12.30 Lietuva tiesiogiai. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agen-
tai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00, 18.00, 20.00, 22.30 
Reporteris.
16.30 Laikykitės ten. 
17.30 „Aiškiaregė“.
18.30 Lietuva tiesiogiai. 
19.00 „Reali mistika“.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Neišsižadėk“.
23.00 Lietuva tiesiogiai. 

7.30 Marijampolės žinios. 
8.00 „Mano namai – mano 
likimas“. 
9.00 „Sužeista širdis“. 
10.05 „Mirtis kalnuose“.

11.10 „Alpių gelbėtojai“ 
12.15 Marijampolės žinios. 
12.45 „Žydų sąsiuviniai“.
13.15 „Nina“.
14.30 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“.
15.35 „Anupama“.
16.45 Šeimyninės melodra-
mos.
17.45 Susitikimai. Žilvinas 
Užkuraitis.
18.30 Marijampolės žinios. 
19.00 Sūduvos istorija – 
faktai ir legendos.
19.30 Kuriantys. 
20.00 Marijampolės žinios. 
20.30 Tarp mūzos ir gyve-
nimo. 
21.00 „Komisarė Helena 
Dorn. Užgniaužus kvapą“ 
(detektyvas).
22.55 Marijampolės žinios. 

6.30 „Havajai 5.0“.
7.20 „Kobra 11“.
8.20 „Prakeikti“. 
8.50 Vienam gale kablys.
9.20 „Moderni šeima“.
10.20 „Simpsonai“.
11.20 „Vedęs ir turi vaikų“.
12.25 „Mikė“.
12.55 „Gelbėtojai“.
13.55 „Kobra 11“.
15.00 „CSI. Niujorkas“.
16.00 „Havajai 5.0“.
17.55 „Moderni šeima“.
18.55 „Vedęs ir turi vaikų“.
20.00 Kitas pasaulis. Boli-
vija.
21.20 „21“ (drama).
23.50 „Jeloustounas“.

0.55 „Skubi pagalba“.
1.45 „X failai“.

6.00 La maistas.
6.30 Virtuvės istorijos.
7.00 Animacija.
8.00 TV pagalba.
10.00 „Jausmų audros“.
12.00 „Gražuolė Lialia“.
13.00 „Žvaigždės istorija“.
15.00 „Tobula kopija“.
16.00 „Likimo karuselė“.
17.00 „Lemties vingiai“.
18.00 „Palikimas“.
20.00 Labanakt, vaikučiai.
21.00 „Meilė padangių so-
duose“ (komedija).
23.00 „Palikimas“.
1.00 TV pagalba.

6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
17.00, 18.30, 20.00, 0.30, 
2.00 Info diena.
7.00, 8.30, 10.00, I18.00, 
19.30, 1.30 Info komen-
tarai.
11.30 Labas vakaras, Lie-
tuva.
13.30 Žinios. 
14.30 Bus visko.
15.30 KK2.
16.00, 21.00 „Kinijos isto-
rija“.
22.00 Labas vakaras, Lie-
tuva.
0.00 Dabar pasaulyje. 

6.00 „Heldtas. Flirtas su 
teisingumu“.
7.00 Šeimyninės melodra-
mos.
8.00 „Mano namai – mano 
likimas“.

9.00 „Sužeista širdis“.
10.05 „Mirtis kalnuose“.
11.10 „Alpių gelbėtojai“.
12.15 „Heldtas. Flirtas su 
teisingumu“.
13.15 „Nina“.
14.30 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų sky-
rius“.
15.35 „Anupama“.
16.45 Šeimyninės melodra-
mos.
17.45 „Sužeista širdis“.
18.50 „Mirtis kalnuose“.
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų sky-
rius“.
21.00 „Komisarė Helena 
Dorn“.
0.50 „Stebuklas.
1.50 „Uždrausto miesto in-
trigos“.

7.00 Italijos LBA krepšinio 
lyga. Pusfinalis. 
8.50 Lengvoji atletika. Če-
kija.
10.50 Rankinio čempionų 
lyga.
12.30 Grappling LT. 
13.00 Herojus.
14.00 Portugalijos „Liga 
Portugal“ futbolo lyga. 
15.50 Italijos LBA krepši-
nio lyga. Ketvirtfinalis. 
17.40 Futbolo Dievai. 
18.10 Portugalijos „Liga 
Portugal“ futbolo lyga. 
20.00 Herojus.
21.00 Lengvoji atletika. 
Čekija.
23.00 „One champions-
hip“.
1.30 Italijos LBA krepšinio 
lyga. Pusfinalis. 

Antradienis, gegužės 31 d.

Trečiadienis, birželio 1 d.



TV programos

  Linksmasis kampelis
Rimta organizacija priimtų į gerai 

mokamą darbą patyrusį „hakerį“. 
Prašymą priimti į darbą prašome 
paskelbti pagrindiniame svetainės www.seimas.lt 
puslapyje.

* * *
Vyriškis klausia bičiulio:
– Kur buvai?
– Uošvę išlydėjau!
– O kodėl marmūzė purvina?
– Traukinį bučiavau!

* * *
Mažoji Onutė per pietus klausinėja mamos:
– Mama, kodėl tėvelis neturi plaukų?
– Todėl, kad tėvelis labai daug galvoja!
– Mama, o kodėl tu turi tiek daug plaukų?
– Valgyk ir nešnekėk!

* * *
Atsibunda vyras po gero baliaus ir šaukia 

šunį:
– Reksai! Ateik čia.
Šuo pribėga prie šeimininko lovos. Šeimininkas 

papučia tiesiai šuniui į nasrus ir sako:
– Reksai, ieškok!

* * *
Vyras sako žmonai:
– Brangioji, aš trumpam užbėgsiu pas draugą.
– Trumpam! Pareisi vidury nakties girtas!
Vyras grįžta naktį visiškai girtas ir sako žmo-

nai:
– Tai ką, prikarksėjai?

6.02 Labas rytas, Lietuva.
8.55 „Detektyvas Mon-
kas“.
9.40 „Komisaras Reksas“.
10.30 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Dviračio žinios.
12.00 Gamtininko užrašai. 
12.30 Nacionalinė ekspe-
dicija.
13.30 Čia mano sodas. 
14.00 Žinios. 
16.30 „Pagalbos šauks-
mas“.
17.15 „Ponių rojus“.
18.00 Kas ir kodėl? 
18.30 Svarbi valanda. 
19.30 Vartotojų kontrolė. 
20.30 Panorama.
21.30 Mano ir tavo žemė. 
22.30 Dviračio žinios. 
23.00 LRT radijo žinios.
23.05 „Viena byla dviem“.
0.10 „Komisaras Reksas“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Vartotojų kontrolė. 

6.00 „Rimti reikalai“. 
6.30 Šeškinės 20. 
7.30 KK2.
8.00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.
9.50 Ūkininkas ieško žmo-
nos.
11.05 Keičiu žmoną. Įžy-
mybės (1).
12.00 Vidurdienio žinios.
13.20 Turtuolė varguolė.
14.30 „Pabelsk į mano šir-
dį“.
15.30 „Uždraustas vaisius“.
16.35 Labas vakaras, Lie-
tuva. 
18.30 Žinios.
19.30 KK2. 
20.00 Bučiuoju. Rūta. 

6.02 Labas rytas, Lietuva.
8.55 „Detektyvas Monkas“.
9.40 „Komisaras Reksas“.
10.30 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Dviračio žinios. 
12.00 Pusryčiai pas kaimy-
ną. 
12.30 Gimę tą pačią dieną. 
13.30 „Euromaxx“.
14.00 Žinios. 
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.30 „Pagalbos šauksmas“.
17.15 „Ponių rojus“.
18.00 Kas ir kodėl? 
18.30 Svarbi valanda. 
19.30 Beatos virtuvė. 
20.30 Panorama.
21.30 Auksinis protas. 
22.55 „Greiti ir įsiutę“. 
0.40 „Melvinas ir Hovardas“  
(komiška drama). 

6.00 „Rimti reikalai“.
6.30 Bučiuoju. Rūta.
7.30 KK2.
8.00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“.
9.50 Ūkininkas ieško žmo-
nos.
11.05 Keičiu žmoną. Įžy-
mybės.
12.00 Vidurdienio žinios.
13.20 Turtuolė varguolė.
14.30 „Pabelsk į mano šir-
dį“.
15.30 „Uždraustas vaisius“.
16.35 Labas vakaras, Lietu-
va. 
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis. 
21.00 „Svetimšalis“ (veiks-
mo). 
23.20 „Šioje šalyje nėra vie-
tos senukams“ (veiksmo). 
1.45 „Aviatorius“ (drama). 

6.05 „Privatus detektyvas 
Magnumas“.
7.00 Mano virtuvė geriau-
sia.
8.25 „Teisingumo agentai“.
9.30 „Kalnietis“.

21.00 „Rimti reikalai“.
21.30 Žinios.
22.30 „Aviatorius“ (istorinė 
drama). 
1.50 „Naktinis patrulis“ 
(veiksmo). 

6.05 „Privatus detektyvas 
Magnumas“.
7.00 Mano virtuvė geriau-
sia.
8.25 „Teisingumo agentai“.
9.30 „Kalnietis“.
10.35 Iškvietimas.
11.35 „Mentalistas“.
12.35 „Privatus detektyvas 
Magnumas“.
13.30 Mano virtuvė geriau-
sia.
14.50 „Teisingumo agen-
tai“.
16.00 „Kalnietis“ (1).
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Čikagos policija“.
19.30 „Akloji zona“.
20.30 Pričiupom!
21.00 „Ginkluotas atsakas“ 
(veiksmo).
22.55 „International“ 
(veiksmo). 
1.15 „Strėlė“.

6.00 Animacija.
7.40 „Tautos tarnas“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Mažoji našlė“.
11.00 „Aistros spalva“.
12.00 „Nuodėminga že-
mė“.
14.00 „Meilės gijos“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 Žinios. 
16.30 TV pagalba. 
18.30 Žinios. 

19.30 „Tautos tarnas“.
20.30 (Ne)viskas įskaičiuo-
ta. 
21.30 Žinios. 
22.30 „Operacija „Hunter 
Killer“ (veiksmo).
1.00 „Rezidentas“.
2.00 „Elementaru“.

6.05 „Bėgliai. Tuneliu į 
laisvę. A. Žemaitis“. 
7.00 Animacija.
7.50 „Atrakinti praeitį“ 
(dok., 1). 
8.25 Kultūringai su Nome-
da. 
9.20 Labas rytas, Lietuva.
11.50 Trembita. 
12.20 Gyvenk kaip galima 
švariau.
12.50 Kultūringai su No-
meda. 
13.45 Teatro biografijos. 
14.45 „Legendiniai me-
gastatiniai“.
15.50 Animacija. 
16.40 „Didingas gamtos 
grožis“. 
17.10 „Tarnauti ir ginti“.
18.10 „Seselė Beti“. 
19.00 Veranda. 
19.30 „Gyvenimas su ugni-
kalniais“.
20.30 Panorama.
21.30 „Dypanas“ (drama). 
23.20 „Kuršių nerija“ 
(dok.).
23.30 Čia – kinas. 
0.00 DW naujienos.
0.15 Dabar pasaulyje. 
0.40 „Skyrybų vadovas 
draugėms“. 
1.25 Duokim garo! 

5.15 Nauja diena. 
6.30 Klausimėlis. 
7.00 Kaip naciai pralaimėjo 
karą.
8.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
9.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
10.05 „Gyvenimo linija“.
11.10 „Neišsižadėk“.
12.30 Lietuva tiesiogiai. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agen-
tai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Oponentai.
17.30 „Aiškiaregė“.
18.00 Reporteris. 
18.30 Lietuva tiesiogiai. 
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Neišsižadėk“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Lietuva tiesiogiai.
23.30 Oponentai. 
0.30 „Teisingumo agentai“.
1.30 „Reali mistika“.

7.30 Marijampolės žinios. 
8.00 „Mano namai – mano 
likimas“.
9.00 „Sužeista širdis“.
10.05 „Mirtis kalnuose“.
11.10 „Alpių gelbėtojai“.
12.15 Marijampolės žinios. 
12.45 Sūduvos istorija – 
faktai ir legendos.
13.15 „Nina“.
14.30 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“.
15.35 „Anupama“.
16.45 „Šeimyninės melo-

dramos“.
17.45 Vilniaus universiteto 
didieji. Poetai. 
18.15 (Ne)prigausi.
18.30 Marijampolės žinios. 
19.00 Višakio Rūdos šv. 
vysk. Stanislovo parapijos 
bažnyčia.
19.30 Prigiję Lietuvoje. 
Arūnas Povilaitis-Paliulis.
20.00 Marijampolės žinios. 
20.30 Vytautas Paukštė. Su-
grįžimai. 
21.00 „Nusikaltimas šiau-
rėje. Zyversas ir tamsos an-
gelas“. 
22.55 Marijampolės žinios. 

6.30 „Havajai 5.0“.
7.20 „Kobra 11“.
8.20„Sandėlių karai.
8.50 Praeities žvalgas.
9.20 „Moderni šeima“.
10.20 „Simpsonai“.
11.20 „Vedęs ir turi vaikų“.
12.25 „Mikė“.
12.55 „Gelbėtojai“.
13.55 „Kobra 11“.
15.00 „CSI. Niujorkas“.
16.00 „Havajai 5.0“.
17.55 „Moderni šeima“.
18.55 „Vedęs ir turi vaikų“.
20.00 „Kitas pasaulis. Boli-
vija“. 
21.20 „Bėgantis labirintu 2“ 
(veiksmo). 
23.40 „Jeloustounas“.
0.35 „Skubi pagalba“.
1.30 „X failai“.

6.00 Gardu gardu. 
6.30 Amžius – ne riba.

7.00 Animacija.
8.00 TV pagalba. 
10.00 „Jausmų audros“.
12.00 „Gražuolė Lialia“.
13.00 „Žvaigždės istorija“.
15.00 „Tobula kopija“.
16.00 „Likimo karuselė“.
17.00 „Lemties vingiai“.
18.00 „Palikimas“.
20.00 Labanakt, vaikučiai.
21.00 „Meilė ir saulė“ (me-
lodrama). 
23.00 „Palikimas“.
1.00 TV pagalba. 

6.00, 7.30, 9.00, 10.30 In-
fo diena.
7.00, 8.30, 10.00 Info ko-
mentarai.
11.30 Labas vakaras, Lie-
tuva.
13.30 Žinios. 
14.30 Šeškinės 20. 
15.30 KK2.
16.00, 21.00 „Kinijos isto-
rija“.
17.00, 18.30, 20.00, 0.30 
Info diena. 
18.00, 19.30, 1.30 Info ko-
mentarai.
22.00 Labas vakaras, Lie-
tuva. 
0.00 Dabar pasaulyje. 

6.00 „Heldtas. Flirtas su 
teisingumu“.
7.00 „Šeimyninės melodra-
mos“.
8.00 „Mano namai – mano 
likimas“.
9.00 „Sužeista širdis“.
10.05 „Mirtis kalnuose“.
11.10 „Alpių gelbėtojai“.
12.15 „Heldtas. Flirtas su 
teisingumu“.

13.15 „Nina“.
14.30 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų sky-
rius“.
15.35 „Anupama“.
16.45 „Šeimyninės melo-
dramos“.
17.45 „Sužeista širdis“.
18.50 „Kandisė Renuar“ 
(1).
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų sky-
rius“.
21.00 „Nusikaltimas šiau-
rėje. Zyversas ir tamsos an-
gelas“.
22.55 „Komisarė Helena 
Dorn. Užgniaužus kvapą“. 
0.50 „Stebuklas“.
1.50 „Uždrausto miesto in-
trigos“.

7.00 Italijos LBA krepšinio 
lyga. Ketvirtfinalis. 
8.50 Vokietijos BBL krepši-
nio lyga. Ketvirtfinalis. 
10.30 Rankinio čempionų 
lyga. 
12.00 Kevin Belingon. 
13.00 Lengvoji atletika. 
15.40 Rankinio čempionų 
lyga. 
17.00 Pasaulio salės futbolo 
čempionato atranka. D gru-
pė. Šiaurės Airija – Lietuva.
18.40 Moterų rankinio 
čempionų lyga. Ketvirtfi-
nalis. 
20.00 Penkiakovė. Pasaulio 
taurė 2022. 
20.30, 22.50 „One champi-
onship“.
21.00 Italijos LBA krepšinio 
lyga. Pusfinalis.
1.30 Italijos LBA krepšinio 
lyga. Ketvirtfinalis. 

10.35 „Čikagos policija“.
11.35 „Mentalistas“.
12.35 „Privatus detektyvas 
Magnumas“.
13.30 Mano virtuvė geriau-
sia.
14.50 „Teisingumo agen-
tai“.
16.00 „Kalnietis“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Betsafe“-LKL čemp. 
Finalas. „Šiauliai-7bet“ – 
Kauno „Žalgiris“. Tiesio-
giai.
21.00 Amerikietiškos imty-
nės.
23.00 „Snaiperis“ (veiks-
mo).
1.30 „Ginkluotas atsakas“ 
(veiksmo).

6.00 Animacinja.
7.40 „Tautos tarnas“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Mažoji našlė“.
11.00 „Aistros spalva“.
12.00 „Nuodėminga žemė“.
14.00 „Meilės gijos“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 Žinios. 
16.30 TV pagalba. 
18.00 Lidl grilio talentai. 
18.30 Žinios. 
19.30 „Bulius Ferdinandas“ 
(animacinis). 
21.45 „Bado žaidynės“ 
(veiksmo). 
0.45 „Deganti žemė“ (veiks-
mo).

6.05 Klauskite daktaro. 
7.00 Animacija.
7.50 „Euromaxx“. 
8.15 Magijos mokslas. 
8.25 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 
9.20 Labas rytas, Lietuva.
11.50 Mūsų rusų gatvė. 
12.20 Mokslo ekspresas. 
12.50 Stambiu planu. 
13.45 Zachor. Atsimink. 

14.45 „Gyvenimas su ugni-
kalniais“ (dok., 1). 
15.50 Animacija. 
16.40 Didingas gamtos gro-
žis. 
17.10 „Tarnauti ir ginti“.
18.10 „Detektyvas Mon-
kas“.
19.00 Kultūros diena. 
19.30 Fokusas. 
20.30 Panorama.
21.30 „Bili Kukuk. Margo 
turi likti“ (komedija). 
23.00 Tarptautinis džiazo 
festivalis.
0.20 DW naujienos.
0.35 Dabar pasaulyje. 
1.00 „Dypanas“ (drama). 

5.15 Nauja diena. 
6.30 Klausimėlis. 
7.00 Kaip naciai pralaimėjo 
karą.
8.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
9.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
10.05 „Gyvenimo linija“.
11.10 „Neišsižadėk“.
12.30 Lietuva tiesiogiai. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agen-
tai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Laisvės TV valanda. 
17.30 „Aiškiaregė“.
18.00 Reporteris. 
18.30 Lietuva tiesiogiai. 
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris. 
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Neišsižadėk“.
22.30 Reporteris.
23.00 Lietuva tiesiogiai. 
23.30 Laisvės TV valanda. 
0.30 „Teisingumo agentai“.
1.30 „Reali mistika“.

7.30, 12.15 Marijampolės 
žinios. 
8.00 „Mano namai – mano 

likimas“.
9.00 „Sužeista širdis“.
10.05 „Kandisė Renuar“ 
(1).
11.10 „Alpių gelbėtojai“.
12.45 Laisvės kryžkelės. 
1863 m. sukilimo pamo-
kos.
13.15 „Nina“.
14.30 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“.
15.35 „Anupama“.
16.45 „Šeimyninės melo-
dramos“.
17.45 Susitikimai. Gedimi-
nas Grėsius. 
18.30 Marijampolės žinios. 
19.00 Kauno istorijos. Mū-
sų Kaunas. 
19.30 Pėdsakai veda į Lietu-
vą. Myslibužas, S. Darius ir 
S. Girėnas. 
20.00 Marijampolės žinios. 
20.30 Vyrų šešėlyje. Sofija 
Vytautaitė. 
21.00 „Bekas 7. Mirtis Sa-
maroje“. 
22.55 Marijampolės žinios. 

6.30 „Havajai 5.0“.
7.20 „Kobra 11“.
8.20 Sandėlių karai.
8.50 Statybų gidas.
9.20 „Moderni šeima“.
10.20 „Simpsonai“.
11.20 „Vedęs ir turi vaikų“.
12.25 „Mikė“.
12.55 „Gelbėtojai“.
13.55 „Kobra 11“.
15.00 „CSI. Niujorkas“.
16.00 „Havajai 5.0“.
17.55 „Moderni šeima“.
18.55 „Vedęs ir turi vaikų“.
20.00 „Farai“. 
21.00 Žinios. 
22.00 „Šeima“ (komedija). 
0.10 „Bėgantis labirintu“ 
(nuotykių). 

6.00 Pasaulis pagal moteris. 

7.00 Animacija.
8.00 TV pagalba. 
10.00 „Jausmų audros“.
12.00 „Gražuolė Lialia“.
13.00 „Žvaigždės istorija“.
15.00 „Tobula kopija“.
16.00 „Likimo karuselė“.
17.00 „Lemties vingiai“.
18.00 „Palikimas“.
20.00 Labanakt, vaikučia.
21.00 „Laiškai Džuljetai“ 
(melodrama). 
23.10 „Palikimas“.
1.10 TV pagalba. 

6.00, 7.30, 9.00, 10.30 Info 
diena.
7.00, 8.30, 10.00 Info ko-
mentarai.
11.30 Labas vakaras, Lietu-
va.
13.30 Žinios. 
14.30 Bučiuoju. Rūta.
15.30 KK2.
16.00 „Kinijos istorija“.
17.00, 18.30, 20.00, 0.30 
Info diena. 
18.00, 19.30, 1.30 @rimvy-
dasvalatka. 
21.00 „Miesto paslaptys“ 
(1).
22.00 Labas vakaras, Lietu-
va. 
0.00 Dabar pasaulyje. 

6.00 „Heldtas. Flirtas su tei-
singumu“.
7.00 „Šeimyninės melodra-
mos“.
8.00 „Mano namai – mano 
likimas“.
9.00 „Sužeista širdis“.
10.05 „Kandisė Renuar“ 
(1).
11.10 „Alpių gelbėtojai“.
12.15 „Heldtas. Flirtas su 
teisingumu“.
13.15 „Nina“.
14.30 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“.

15.35 „Anupama“.
16.45 „Šeimyninės melo-
dramos“.
17.45 „Sužeista širdis“.
18.50 „Kandisė Renuar“.
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“.
21.00 „Bekas 7. Mirtis Sa-
maroje“.
22.55 „Vienišas vilkas“ (1).
1.15 „Nusikaltimas šiaurėje. 
Zyversas ir tamsos angelas“.

7.00 ATP Tenisas 250.
9.00 Rankinio čempionų 
lyga. 

10.30 Italijos LBA krepšinio 
lyga. Pusfinalis. 
12.20 Lengvoji atletika. 
14.00 Penkiakovė. Pasaulio 
taurė 2022.
14.30 Šiaurės Europos krep-
šinio lyga. Finalas.
16.00 Lietuvos LAF taurės 
atvirosios varžybos. Palanga. 
1 diena. 
20.10 Vokietijos BBL krep-
šinio lyga. Pusfinalis. Tiesio-
giai.
22.00 Italijos LBA krepšinio 
lyga. Pusfinalis.
23.50 „One championship“.

Penktadienis, birželio 3 d.

Ketvirtadienis, birželio 2 d.



TV programos

Astrologinė prognozė kitai savaitei

Kryžiažodžio atsakymus iki penktadienio 9 val. siųsti el. paštu loret@suvalkietis.lt
arba adresu: Ūkininkų g. 6, Marijampolė.

Siųsdami atsakymus nurodykite vardą, pavardę ir gyv. vietą. Kryžiažodį sudarė UAB „Utenos diena“.

Prizas – dvi šeimyninės picos.

Galite tikėti, galite netikėti

6.02 Gyventi kaime gera. 
6.30 Klauskite daktaro. 
7.30 Beatos virtuvė. 
8.30 Mes iš Ukrainos.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.55 „Didžioji Britanija iš 
paukščio skrydžio“.
12.50 „Lotynų Amerikos pla-
tybėse“.
13.45 „Jaunasis Montalba-
nas“.
15.30 Žinios. 
15.45 Sveikinimų koncertas. 
17.30 Praeitis ateičiai. 
18.30 Žinios. 
19.00 „Euromaxx“. 
19.30 Stilius. 
20.30 Panorama.
21.00 Dainuoju Lietuvą. 
23.20 „Seržantas Bilkas“ (ko-
medija). 
0.55 „Greiti ir įsiutę“ (veiks-
mo).

6.20 Animacija.
9.20 „Dagas iš akmens am-
žiaus“ (animacinis). 
11.00 „Neįtikėtinos Lemoni 
Sniketo istorijos“ (nuotykių).
13.10 „Mažylis“ Tomis“ (ko-
medija). 
15.05 „Kur tu pradingai, Ber-
nadeta?“ (komedija). 
17.20 „Ponas Bynas“.
17.55 Gyvūnų pasaulis. 
18.30 Žinios.
19.30 „Monstrų viešbutis“ 
(animacinis). 
21.20 „Faras be baimės“ (ko-
medija). 
23.10 „Meilės guru“ (kome-
dija). 
0.55 „Svetimšalis“ (veiksmo).

6.00 Info komentarai.
7.00 Negyvenamose salose su 
B. Grilsu.
8.00 Varom!
8.30, 10.00 Pričiupom!
9.00 Sveikatos kodas. 
10.30 „Liūtų valdžia“.
11.40 Negyvenamose salose 
su B. Grilsu.
12.45 „Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos“.
13.55 Pragaro virtuvė.
14.55 „Ekstrasensų mūšis“.
17.00 „Betsafe“-LKL čemp. 
Finalas. Panevėžio „Lietkabe-
lis“ – Vilniaus „Rytas“. Tie-
siogiai.
19.30 Kaukės. 
22.00 „Šilumos smūgis“ 
(veiksmo).
23.55 „Nelaisvėje“ (trileris).

6.00 Animacija.
10.00 Skaniai ir paprastai. 
10.30 Penkių žvaigždučių 
būstas. 
11.00 Sveiki atvykę. 
11.30 Svajonių sodai. 
12.30 „Laukinė Japonija“.
13.40 „Madagaskaro lemū-
rai“.
14.40 „Matilda“ (komedija). 
16.40 „Meilė, vedybos, šei-
myninis gyvenimas“ (kome-
dija). 
18.30 Žinios. 
19.30 „Protėvių šauksmas“ 
(drama).
21.25 „Mumbajaus viešbutis“ 
(drama).
0.00 „Išbadėjusių žaidynės“ 
(komedija). 
1.40 „Operacija „Hunter Kil-
ler“ (veiksmo).

6.05 Auksinis protas. 
7.25, 14.00 Vytautas Mačer-
nis. Kelionės. 
7.30 Keliai. Mašinos. Žmo-
nės. 
8.00 Čia mano sodas. 

8.30 Gamtininko užrašai. 
9.00 Į sveikatą! 
9.30 Gyvenk kaip galima šva-
riau. 
10.00 Kas geresnio, kaimyne? 
10.30 Vilniaus sąsiuvinis. 
11.00 Mes iš Ukrainos.
11.30 Mūsų rusų gatvė. 
12.00 Smalsumo genas. 
12.30 Pasivaikščiojimai. 
13.00 „Svetingumo formulė“ 
(dok.). 
13.30 „Euromaxx“. 
14.10 „Mažylio Nikolia atos-
togos“ (nuotykių). 
15.45 Tarptautinis poezijos 
festivalis.
17.00 Veranda. 
17.30 „Dizainas“. 
18.00 Anykščių kraštas. 
18.30 Teatro biografijos. 
19.25 Vizionieriai. Rugilė 
Barzdžiukaitė.
19.30 „Nuostabios mintys“.
20.00 Čia – kinas. 
20.30 Panorama.
21.00 „Paskutinis Robinas 
Hudas“ (biogr. drama). 
22.30 Festivalis „Vilnius Jazz 
2020“. 
23.10 LRT OPUS ore. 
0.00 „Kelionių atvirukai“.
0.15 Dabar pasaulyje. 
0.40 Panorama.
1.10 „Melvinas ir Hovardas“ 
(komiška drama). 

6.00, 7.00  „Daktarė Koval-
čiuk“.
8.00 „Vyrų šešėlyje“. 
8.30 Kryptys LT. 
9.00 „Aiškiaregė“.
10.00 Vantos lapas. 
10.30 Klausimėlis. 
11.00 Grupės „Jonis“ kon-
certas.
12.00 „Vieno nusikaltimo is-
torija“.
14.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
16.00 Žinios.
16.30 Lietuvos dvarai. 
17.00 Grilio skanėstai.
17.30 Vantos lapas. 
18.00 Žinios.
18.30 Bušido ringas. 
19.00 „Reali mistika“.
20.00, 22.30 Žinios.
20.30 „Mano karas. Afganis-
tanas“ (1, dok.).
21.55 „Kalėjimo pradžia-
mokslis“ (1, dok.).
23.00 „Vieno nusikaltimo is-
torija“.
1.00 „Pėdsakas. Ukraina“.

9.00 Marijampolės žinios. 
9.30 „Alpių gelbėtojai“.
10.30 „Danė Lovinski“.
11.30 Iš mergiotės į damas 
(1). 
12.30 Dešimčia metų jaunes-
ni. 
13.30 Džeimio ir Džimio ku-
linarinės dvikovos. 
14.35 „Mylėk savo sodą“. 
15.45 „Mano likimo žaidi-
mai“.
17.45 „Raudonas kambarys“.
18.45 Dideli maži dalykai. 
18.50 Marijampolės savaitė. 
19.20 Sveikinimų koncertas. 
20.00 Galiūnių turnyras Ma-
rijampolėje. 
21.00 „Vera. Tylūs balsai“. 
22.55 „Mokytojas“ (drama). 
1.40 „Bekas 7. Mirtis Sama-
roje“.

6.10 Sandėlių karai.
6.35 Pragaro kelias.
7.30 Aliaskos geležinkeliai.
8.30 Kalnų vyrai.
9.30 Statybų gidas. 
10.00 Autopilotas. 
10.30 „Gazas“ dugnas“. 
11.00 E. „gazas“ dugnas. 
11.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.
11.30 „Laukiniai maištauto-

jai“.
12.40 „Karpatų plėšrūnai“.
13.50 Bomba.
14.55 Pragaro kelias.
16.00 Sandėlių karai.
18.00 Lombardų žvaigždės.
19.00 Krovinių karai.
20.00 B. Grilsas. Laukinis iš-
šūkis žvaigždėms.
21.00 Žinios.
22.00 Iki galo!
23.55 „Šeima“ (trileris). 
2.00 „Air America“. 

6.30 Menų sala. 
7.00 „Žiūrėk! Geras!“
7.30 Animacija.
12.00 Tavo augintinis. 
12.30 Tik tai, kas tikra. 
13.00 Lengvi Dž. Oliverio 
patiekalai kasdienai.
13.30 Didžiosios Britanijos 
kepėjų kovos.
15.00 Pirmieji pasimatymai.
16.00 „Skaudžiau už lieps-
ną“.
17.00 „Viltis“.
18.00 „Vasara Sicilijoje“ (me-
lodrama). 
20.00 Labanakt, vaikučiai.
21.00 „Midsomerio žmogžu-
dystės“.
23.05 „Laiškai Džuljetai“ 
(melodrama). 
1.15 „Tiesiai į laimę“ (melo-
drama). 

6.00 Labas vakaras, Lietuva.
8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 
14.00, 15.00 Info diena.
9.00, 10.30, 12.00, 13.30 @
rimvydasvalatka.
16.00 KK2 penktadienis.
17.30 KK2.
19.30 Nuo... Iki...
20.30 Bučiuoju. Rūta.
21.30 Tauro ragas.
22.00 Žinios.
23.00 „Šešios karaliaus Hen-
riko VIII žmonos“ (1, dok.).
0.00 Dabar pasaulyje. 
0.30 Miško atspalviai. 
1.00 Gyvūnų pasaulis.
1.30 Šeškinės 20. 

6.10 Gynybinis paveldas Lie-
tuvoje. Kauno tvirtovė. 
6.40 Pasirinkę Lietuvą. 
7.10 „Sodininkų pasaulis“.
8.30 „Alpių gelbėtojai“.
10.30 „Danė Lovinski“.
11.30 Iš mergiotės į damas.
12.30 Dešimčia metų jaunes-
ni.
13.30 Džeimio ir Džimio ku-
linarinės dvikovos.
14.35 „Mylėk savo sodą“.
15.45 „Mano likimo žaidi-
mai“.
17.45 „Raudonas kambarys“.
18.45 „Laukinis miestas“.
19.45 „Žingsnis iki dangaus“.
21.00 „Vera. Tylūs balsai“.
22.55 „Mokytojas“ (drama).
1.40 „Bekas 7. Mirtis Sama-
roje“.

7.00 Vokietijos BBL krepši-
nio lyga. Pusfinalis.
8.40 Italijos LBA krepšinio 
lyga. Pusfinalis. 
10.30 „One championship“.
11.00 Penkiakovė. Pasaulio 
taurė 2022. 
11.30 Lietuvos LAF taurės 
atviros varžybos. Palanga. 2 
diena. Tiesiogiai. 
16.15 Moterų rankinio čem-
pionų lyga. Tiesiogiai.  
18.00 Kevin Belingon. 
19.00 Moterų rankinio čem-
pionų lyga. Tiesiogiai. 
20.40 Prahos maratonas. 
21.50 Vokietijos BBL krepši-
nio lyga. Pusfinalis.
23.30 „One championship“. 
1.30 Italijos LBA krepšinio 
lyga. Pusfinalis.

AVINAS. Savaitės pradžioje 
prasideda jaunatis, o tai reiš-
kia, kad jūsų kalbos, komen-
tarai nepraslys be pasekmių. 
Mokslas, informacija, logis-
tika, komercija – tai akty-
viausios sritys ir labai svarbu 
tinkamai startuoti. Galima 
nauda per reklamą, įvairius 
kontaktus. Savaitgalį nestigs 
energijos, kūrybingumo. Ti-
kėtini užsiėmimai, kurie su-
teiks džiaugsmo.
JAUTIS. Šios savaitės pradžio-
je jums labai rūpės turtiniai 
ir piniginiai reikalai, įvairūs 
pirkiniai. Regis, prasidedant 
jaunačiai, ir patys geriau su-
voksite, ir kiti pamatys, ką 
esate sukaupę, ko nusipelnę. 
Jeigu tai yra pozityvi patirtis, 
tuomet tikėtinos neblogos 
perspektyvos. Savaitgalį pla-
navote ramų, šeimynišką, ta-
čiau galimi netikėtumai.
DVYNIAI. Šią savaitę galite 
pradėti naujus startus. Jau-
naties momentas gali suveikti 
kaip paleista spyruoklė ir pa-
greitinti planų įgyvendinimą. 
Regis, noriai bendrausite su 
draugais, giminaičiais, kole-
gomis. Savaitgalį būsite linkę 
daug kalbėti, mokyti kitus. Su 
kitų pagalba kažką galite nu-
spręsti dėl turto, pinigų. Sten-
kitės atskirti gerus patarimus 
nuo niekam tikusių.
VĖŽYS. Šią savaitę pradėkite 
ramiai, susikaupę, intuityviai 
skenuodami situaciją ir savo 
norus, tikslus. Tai padės tin-
kamai formuoti naujus pla-

nus ir pajusti, kaip galite juos 
įgyvendinti. Susidūrę su prie-
šiškais žmonėmis, pasitelkite 
kantrybę, santūrumą. Labiau 
rūpinkitės sveikata. Savaitgalį 
mėgausitės gardžiu maistu, 
komfortu, poilsiu. Gali būti, 
kad norimą prekę įsigysite pa-
lankia kaina.
LIŪTAS. Šią savaitę pradėsite 
intensyviai bendraudami, do-
mėdamiesi visuomenės, drau-
gų interesais ir pan. Regis, 
lengvai pelnysite palankumą. 
Pravartu aptarti ateities pla-
nus. Tai gali reikšti tam tikrą 
naują pradžią. Kita vertus, ga-
lite lengvai pasiduoti nekokiai 
įtakai. Verčiau neieškokite 
kliūčių ir sąmokslo teorijų. 
Labiau rūpinkitės sveikata, 
mityba. Savaitgalį praleiskite 
ramiai.
MERGELĖ. Savaitės pradžio-
je numatomi rimti pokalbiai 
su viršininkais, politikais ar 
pareigūnais. Svarbu žinoti, 
ko siekiate, nes po truputį jau 
formuojate naujas gaires. Ga-
limas rimtas dalykinis pasiū-
lymas. Kitų parama bus itin 
svarbi. Savaitgalį tikriausiai 
būsite kiek atitrūkę nuo re-
alybės, linkę nerti į svajones, 
meditacijas ar meninę kūry-
bą. Labiau saugokite sveikatą. 
Nederėtų pernelyg išlaidauti.
SVARSTYKLĖS. Savaitės 
pradžioje galite susidomėti 

tarptautiniais projektais, ke-
lionėmis, nauja veikla arba 
filosofine teorija. Jei studijuo-
jate, turbūt dorositės su sudė-
tingomis mokslo užduotimis. 
Regis, gausite svarbių žinių 
iš užsienio ar oficialios insti-
tucijos. Jeigu susidursite su 
kliūtimis, pabendraukite su 
specialistais. Savaitgalį seksis 
megzti pažintis, reikštis tarp 
draugų, renginyje.
SKORPIONAS. Savaitės pra-
džioje būsite labai įžvalgūs ir 
viską apskaičiuojantys. Gal-
būt mėginsite pagerinti finan-
sinę padėtį, sutvarkyti pasko-
lų, draudimo, įmokų reikalus. 
Tinkamas sprendimas gali 
lemti ilgalaikę sėkmę. Savaitės 
viduryje jau būsite linkę filo-
sofuoti apie gyvenimo pras-
mę, politikuoti. Savaitgalį jūs 
sugebėsite kažkuo pranokti 
savo ir aplinkinių lūkesčius. 
Nepersitempkite.
ŠAULYS. Savaitės pradžia 
labai svarbi senų santykių už-
baigimui arba naujų pradėji-
mui. Jeigu aktualu, kreipkitės 
dėl įsidarbinimo ar teisinės 
konsultacijos. Pravartu aptarti 
naujus planus, suderinti inte-
resus. Savaitės viduryje turbūt 
neišvengsite kalbų apie krizes, 
sunkumus. Emocinių išgyve-
nimų gali sukelti seksualinės, 
psichologinės, finansinės 
prob le mos. Savaitgalį veršitės 

kuo toliau nuo rutinos.
OŽIARAGIS. Savaitės pra-
džioje skubėkite pabaigti se-
nus įsipareigojimus. Prasidė-
jus jaunačiai, į jūsų sąmonę 
jau skverbsis naujas polėkis. 
Būsite nusiteikę darbui ir 
naujam įsidarbinimui, sveika-
tos patikrai ir pan. Savaitgalį 
nelengva bus apsispręsti, kas 
naudingiau ir patogiau, jei 
teks pirkti apdailos medžia-
gas, komforto prekes. Saugo-
kite sveikatą.
VANDENIS. Savaitės pra-
džioje būkite labai atsakingi, 
pareigingi, jeigu dirbate su 
vaikais, priimate sprendimus 
dėl jų ateities ir pan. Turbūt 
patirsite sėkmės akimirkų už-
siimdami kūrybine veikla, or-
ganizuodami renginius ar juo-
se dalyvaudami. Gali pavykti 
pagerinti stilių. Savaitgalį bus 
neramu, o to priežastys – įvai-
rios. Itin jautri aktualija – 
santykiai ir pinigai.
ŽUVYS. Šią savaitę pradė-
kite be negatyvių emocijų, 
nes jaunaties momentas gali 
užfiksuoti emocinį foną il-
gesniam laikui. Sugebėkite 
nusileisti, pasielgti korektiš-
kai, venkite svaigalų, tuomet 
pasieksite žymiai daugiau ir 
išvengsite galimos problemos. 
Savaitgalį metas atnaujinti 
įvaizdį, gerinti gyvenimo sąly-
gas ir gyvenimo būdą. Galbūt 
mėginsite namuose, sodyboje 
įvesti nepriekaištingą tvarką.

Pagal ELTĄ

Šeštadienis, birželio 4 d.
Gegužės 21 d. kryžiažodžio (MALTOS BIŠONAS) laimėtojai: marijampolietė Daiva Andrikonienė 

ir Jurgis Glaveckas iš Daukšių. Prizus atsiimti (pateikus asmens dokumentą) „Sotas, pica“, Vilkaviškio 
g. 78, Marijampolėje, tel. 8 688 14644. 
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iš redaKcijos pašTo

Kokia yra laiškanešio – vis 
skubančio, regis, nei minutei ne-
sustojančio žmogaus – kasdienybė? 
Ar tai tik glėbiai korespondencijos, 
įvairios siuntos, nesibaigiantys 
klientų skambučiai, sustojimai 
prie pašto dėžučių ir blogų kelių 
keiksnojimas?

Jei kas iki šiol taip manė, tai 
aplankę Spaudos atgavimo, kalbos 
ir knygos dienai paminėti skirtą 
parodą Patašinės bibliotekoje tikrai 
persigalvos. Laiškanešio kasdienybė 
– tai žinių laukimo išpildymas, tai 
metų laikų akvarelėje besikeičiantys 

keliai takeliai, tai aplinkos grožis, 
kurį pastebėjo, nuotraukose už-
fiksavo ir bendruomenei dovanojo 
vienas tų skubančių, bet labai savo 
darbą mylinčių žmonių – laiškanešė 
Reda Stadalienė. 

Patašinės bibliotekoje surengta 
jau trečioji Redos kūrybos paroda. 
Ankstesnėse eksponuota jos tapyba, 
o šį kartą ji išmėgino save fotografi-
joje. Kaip sakė pati, fotografavo ne 
siekdama kadro tobulumo, o tiesiog 
norėdama įsiminti kiekvieną įdomią 
darbinės kasdienybės akimirką. 

Kūrybingosios laiškanešės nuo-

Reda Stadalienė prie savo parodos.
Rimos SPŪDIENĖS nuotrauka

Laiškanešio takais...
dėžutės, purve klimptelėjęs tarny-
binis automobilis, laiškų prašantis 
ponis ar pašto dėžutėje apsigyvenęs 
driežiukas ir, be abejo, sutartose 
vietose spaudos bei paštininko kant-
riai laukiantys prenumeratoriai... 
Visa tai užfiksuota su nuoširdžiu 
susižavėjimu ir meile.

Redos nuotraukose laiškanešio 
kasdienybė įdomi, spalvinga ir sa-
votiškai žavi, o spausdinto žodžio 
laukimas – vis dar labai svarbus 
ritualas kaimo žmonėms. 

Fotografijų paroda „Laiškanešio 
takais“ Patašinės bibliotekoje veiks 
visą gegužės mėnesį.

ilona JANčAiTiENė
Patašinės bibliotekos 

bibliotekininkė

Eldoradas BUTRIMAS
 
V. Birladeanu teigimu, įkurda-

ma Padniestrės Moldovos Respub-
liką (PMR) Maskva Moldovoje su-
kėlė kelis dešimtmečius užsitęsusį 
chaosą. Mat PMR tapo didžiuliu 
kontrabandos centru, leidusiu 
lobti ne tik PMR, bet ir Moldovos, 
Ukrainos ir, spėjama, net Maskvos 
politikams.

PMR teritorija yra unikali. Tai 
maždaug 200 kilometrų ilgio ir 
vos 6–38 kilometrų pločio žemės 
ruožas dešiniajame Dniestro upės 
krante. Kairiajame upės krante 
yra likusi Moldovos teritorija, o 
iš dešinės pusės PMR ribojasi su 
Ukraina. 

PMR paskelbus nepriklauso-
mybę Moldova nesugebėjo kon-
troliuoti ir apmokestinti prekių, 
atkeliaujančių į ją iš Ukrainos. 
Iš Odesos jūros uosto, esančio 
už šimto kilometrų Ukrainoje, į 
PMR milžiniškais kiekiais buvo 
gabenamos įvairios prekės, kurios 
po to patekdavo į Moldovos rinką 
ir keliaudavo atgal į Ukrainą.

Moldovos ekonomikai tai tapo 
dideliu iššūkiu, nes vietos gamin-
tojams bei importuotojams buvo 
sunku konkuruoti su kontraban-
dinėmis prekėmis. Iš šios kontra-
bandos gaunami pelnai nepildė nei 
Moldovos, nei PMR biudžeto, bet 
leido lobti oligarchams.

Spėjama, kad šiais kontraban-
diniais pinigais buvo paperkami 
Moldovos politikai, jais buvo 
finansuojamos Maskvai palankios 
partijos. „Kišiniovas ne tik kad 
daug metų nekontroliavo padėties 
šalyje, bet ir nepriėmė savaran-
kiškumui svarbių sprendimų, pa-
vyzdžiui, nesujungė savo elektros 
tinklų su Rumunijos, o tai būtų 
leidę sumažinti priklausomybę 
nuo Maskvos“.

Paradoksalią Moldovos si-
tuaciją atspindi ne tik elektros 
energijos, bet ir dujų įsigijimo 

„Pas mus atsitiko tai, ko neturėjo atsitikti: mes pralaimėjome karą ir 1992-ųjų liepą pasirašėme taikos arba tiksliau kapitulia-
cijos susitarimą su Padniestrės vadovais. Tai buvo gėdingas Kišiniovo pralaimėjimo ir Maskvos pergalės įteisinimas, kurio pasekmes 
jaučiame iki šiol“, – sako Moldovos mokslų akademijos Istorijos instituto profesorius Virgiliu Birladeanu. 

Istoriko nuomone, Kišiniovas privalėjo toliau ryžtingai kovoti už šalies suvienijimą, tačiau šalį valdę ekskomunistai pasirašė ka-
pituliaciją, nes nebuvo pratę priešintis Maskvai. Tai neigiamai paveikė šalies ekonomiką ir politiką, sukomplikavo Moldovos siekius 
tapti ES bei NATO nare.

„Šią klaidą labiausiai pajutome dabar, Rusijai užpuolus Ukrainą, kai suvokėmė, kad bet kurią akimirką Rusija gali užpulti ir 
mus“, – tvirtina V. Birladeanu.

specialiai „suvalKiečiui“: uKraina – Moldova 

Kišiniovo istorikas: taikos su Padniestre 
pasirašymas Moldovoje sukėlė chaosą 

ir elektros tinklus su Rumunija“, 
– tvirtina V. Birladeanu.

Istorikas apgailestauja, kad 
Ukraina tik po 2014 metų ėmė 
neleisti Rusijos kariams per savo te-
ritoriją vykti į PMR pakeisti dvejus 
metus atitarnavusių kolegų. 

„Gaila, bet 1991 metais per 
Moldovos konfliktą su PMR pas-
tarosios pusėje kovėsi kai kurios 
Ukrainos savanoriškos sukarintos 
formuotės, per Ukrainą į PMR 
buvo tiekiami ginklai, o klaidą 
Kijevas suprato per vėlai“, – teigė 
V. Birladeanu.

Per Moldovos karą su PMR 
1991 metais padėti Tiraspoliui 
buvo atvykę ne tik keli šimtai sava-
norių iš Rusijos ir savanorių būriai 
iš Ukrainos, bet ir kovotojų iš Bal-
tarusijos ir net Latvijos bei Estijos. 
O Maskva tuomet nepateikdama 
jokių įrodymų „trimatavo“, kad 
Moldovai kariauti padeda rumu-
nai ir snaiperiai iš Lietuvos. Beje, 
du rusakalbiai Estijos ir vienas 
Latvijos pilietis, kurie atsišaukė į 
Maskvos raginimą padėti PMR 
vaduoti iš Moldovos fašistų, tuomet 
vykusiuose mūšiuose žuvo. Šioms 
kovoms atminti PMR sostinėje 
Tiraspolyje pastatytas paminklas, 

kuriame iškaltos ir žuvusių estų bei 
latvio pavardės.

II pasauliniame kare Rumunija 
rėmė nacistinę Vokietiją, todėl 
Maskva 1990 metais susikūrusį 
Moldovos Liaudies Frontą, kurio 
vienas iš siekių buvo Moldovos 
susijungimas su Rumunija, ėmė 
vadinti fašistų sambūriu. Jam, kaip 
atsvara, buvo įkurta rusakalbių 
partija „Jedinstvo“.

Suagitavusi Padniestrės regio-
no rusakalbius gyventojus sukilti, 
Maskva jiems pagalbon nusiuntė 
čia karinę bazę turėjusius Rusijos 
karius. Tai ir nulėmė Moldovos 
kapituliaciją.

1991 m. per brolžudiškus susi-
rėmimus žuvo apie pusantro tūks-
tančio žmonių, o Kišiniovas buvo 
priverstas pasirašyti taikos susitari-
mą. Juo ir buvo įteisinta Padniestrės 
Moldovos Respublika.

Šių metų vasario 24 d. Rusijos 
kariuomenei įsiveržus į Ukrainą, 
kaimyninės Moldovos gyventojams 
irgi teko išgyventi didžiulę paniką 
ir sumaištį. Išgirdę pagyrūniškus 
Kremliaus tvirtinimus, kad Ukraina 
bus užimta per keletą dienų, keli 
milijonai į užsienį nusprendusių 
bėgti ukrainiečių užkimšo visus 
kelius bei geležinkelio stotis. Dalis 
ukrainiečių spruko į Moldovą, ir 
šią nedidelę, du su puse milijono 
gyventojų turinčią šalį užtvindė 
400 tūkst. pabėgėlių. Dauguma jų 
vėliau išvyko į kitas šalis, tačiau ir 
dabar Moldovoje yra prisiglaudę 
apie 80 tūkst. ukrainiečių.

„Džiaugiuosi, kad karas uždarė 
PMR kontrabandos kelius iš Ode-
sos, ir viliuosi, jog visam laikui, 
– neslėpė istorikas V. Birladeanu. 
– Taip pat viliuosi, kad karas Mol-
dovos politikus paskatins vienytis 
bendram tikslui – įstoti į ES bei 
NATO ir galutinai atsiriboti nuo 
Maskvos.“  

aplinkybės. Rusiškos dujos į Mol-
dovą atkeliauja iš PMR, o tenykštė 
valdžia už jas nieko nemoka. 

Vogdama dujas PMR gali pi-
giau gaminti maisto ir pramo-
nės produktus, kuriuos parduoda 
Moldovoje. Šios verslininkus tokia 
nesąžininga konkurencija žlugdo, 
tačiau Maskva ir toliau reikalauja, 
kad už dujas, tiekiamas Moldovai ir 

PMR, mokėtų tik Moldova. 
Šios situacijos paradoksalumą 

dar labiau sustiprina tai, kad iš 
nemokamai gaunamų dujų PMR 
gamina elektros energiją, kurią po 
to parduoda Moldovai. 

„Papirkinėdama politikus ir val-
dininkus Maskva sugebėjo užblo-
kuoti planus pirkti dujas iš Kazach-
stano bei sujungti dujų vamzdyną 

traukose – spaudos pristatymo 
maršruto epizodai: pusnynai virš 
automobilio langų, žydinčios ir 

šerkšnotos palaukės, darbščių ran-
kų išpuoselėtos ir metų šventėms 
papuoštos sodybos, stilingos pašto 

Istorijos profesorius Virgiliu Birladeanu mano, kad įkurdama Pad
niestrės respubliką Maskva siekė destabilizuoti padėtį Moldovoje.

Tiraspolio centre, prie karių kapinių, riogso rusų tankas. Tiraspolio gatvėse – daugybė sovietinės simbolikos.

Autoriaus nuotraukos
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sMulKiau apie įvyKius

Savo valdose augančius me-
džius būtina apžiūrėti kiekvie-
ną pavasarį, kad jie nesukeltų 
nuostolių patiems gyventojams 
ir nepatogumų kaimynams. Įvai-
rius medžius ir vaismedžius reikia 
genėti anksti pavasarį, kai medžių 
pumpurai dar nėra išsprogę, o 
gyvatvores ir kaulavaisius – bai-
giantis vasarai, jau po derliaus 
nuėmimo. Riešutmedžių šakų re-
tinimą reikėtų atidėti iki rugpjūčio 
ar rugsėjo mėnesių.

Primenama, kad medžius savo 
sklype būtina sodinti saugiu ats-
tumu nuo elektros linijų. Jei so-
dinamas medis, kuris augs netoli 
elektros linijų, iš anksto svarbu 
žinoti, koks ateityje bus medžio 
aukštis ir kaip šakosis jo vainikas. 
Pavyzdžiui, obelis per kelis metus 
užauga iki apie 2 metrų aukščio, o 
jos vainikas gali siekti 2,5 m.

Pastebėję pavojingai prie elek-
tros linijų priartėjusį želdinį, 
ESO specialistai turi teisę ir patys 
nupjauti šakas, tačiau tokiu atveju 
didžiausias dėmesys skiriamas 
elektros tiekimo saugumui ir pati-
kimumui, o ne aplinkos estetikai, 
todėl gyventojai raginami patys 
tinkamai pasirūpinti medžiais ir 
krūmais savo valdose.

ESO savo ruoštu skiria didelį 
dėmesį miškuose esančių oro lini-
jų apsaugos zonoje ar už jos ribų 

ESO primena: gyventojai atsakingi už jų žemėje 
šalia elektros linijų augančių medžių priežiūrą

augančių medžių, kurie griūdami 
gali pažeisti linijas, genėjimui, 
tvarkymui bei proskynų valymui. 
Taip užtikrinamas saugesnis ir 
patikimesnis elektros energijos 
persiuntimas Lietuvos gyvento-
jams. Svarbu žinoti, kad privačių 
miškų savininkai atsakingi, jog 
jiems priklausančiose miškuose 
augantys medžiai būtų tinkamai 
prižiūrėti ir nedarytų žalos elektros 
linijoms ir energijos tiekimui.

Bendrovė specialia „LiDAR“ 
technologijos pagalba apžiūri 
tūkstančius kilometrų oro linijų 
miškuose ir kreipiasi į miško sa-
vininkus, siekiant gauti sutikimus 
tvarkyti pavojingus medžius, kai šie 
aukštesni nei atstumas nuo jų iki 

elektros linijos. Artimiausiu metu 
miško savininkai gaus pranešimus 
apie tokių medžių žymėjimą, o tai 
padarius ESO kreipsis sutikimui 
gauti  juos šalinti. Svarbu, jog nesu-
teikus sutikimo šalinti pavojingus 
medžius ir tokiems medžiams nu-
virtus ant elektros oro linijų, miško 
savininkams teks padengti visus dėl 
to patirtus nuostolius.

Pastebėjus, kad medžiai yra pa-
vojingai pasvirę ir gali užgriūti ant 
elektros linijų – reikia nedelsiant 
apie tai pranešti ESO nemokamu 
telefonu 1852. Daugiau infor-
macijos apie medžių priežiūrą 
ir atstumus nuo elektros linijų 
laidų iki želdinių skelbiama ESO 
svetainėje. Užs. 619.

Bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) primena apie medžių, augančių gyventojų 
sklypuose ir privačiuose miškuose, priežiūrą. Labai dažna elektros avarijų priežastis – šalia elektros 
oro linijų augantys neprižiūrėti medžiai. Pučiant stipriam vėjui, siaučiant audrai, medžiai ir jų 
šakos gali nutraukti laidus ar nuversti atramas. Svarbu nepamiršti, kad už privačioje žemėje au-
gančių medžių ir kitų želdinių priežiūrą atsakingi patys gyventojai.

Po žiemos iškilnotas asfaltas Poilsio gatvėje jau sutvarkytas. 

Vieni džiaugiasi sutvarkytais 
šaligatviais, kiti pyksta dėl duobių

(Atkelta iš 2psl.)
Uždarosios akcinės bendrovės  

„Kelranga“ darbininkai Pašešupio 
parke baigia nutiesti pėsčiųjų 
takus tose vietose, kur buvo žmo-
nių išmindžioti takeliai. Toliau 
remontuojama P. Armino gatvė, 
sutvarkytas privažiavimas prie 
Mokolų seniūnijos, tvarkomi ša-
ligatviai Kokolos gatvėje.

Lauko sporto infrastruktūros 
tvarkymo darbai vyksta J. Toto-
raičio, P. Armino ir „Šaltinio“ 
progimnazijų stadionuose.

Pasak mero, J. Totoraičio pro-
gimnazijoje jau atnaujinti stadio-
no bėgimo takai, kurie padengti 
minkšta, bėgimui patogia gumos 
granulių danga. Įrengtas stadiono 
apšvietimas. Artimiausiu metu 
planuojama šalia stadiono esan-
čius senus, nusidėvėjusius suo-
lelius pakeisti naujais. Netoliese 
taip pat bus sumontuoti devyni 
treniruokliai, pabaigti aplinkos 
tvarkymo darbai.

P. Armino progimnazijos sta-
dione įrengti nauji bėgimo takai, 
sumontuotos naujos atramos 
su specialiais šviestuvais. Gre-
ta stadio no esančioje krepšinio 
aikštelėje patiesta minkšta gu-
minė danga, aikštelė apšviesta. 
„Nubrėžti krepšinio aikštelės 
linijas, pastatyti krepšinio stovus 
planuojama artimiausiu metu“, – 
pasakojo meras.

Nauja krepšinio aikštelės gu-
minė danga taip pat pakeista R. 
Juknevičiaus gatvėje prie 100-ojo 
namo. Tvarkomas ir „Šaltinio“ 
progimnazijos stadionas su pės-
čiųjų takais.

„Norime, kad sutvarkytais ug-
dymo įstaigų stadionais naudotųsi 
ne tik moksleiviai, bet kad šios 
erdvės būtų atviros visiems mūsų 
miesto bendruomenės nariams“, 
– sakė meras. 

Birželio mėnesį planuojama 
pradėti kapitalinius remonto dar-
bus sodų bendrijų gatvėse.

Jau gegužės pradžioje rašėme 
apie prastą situaciją Raudeniškių 
kaimo (Kalvarijos sav.) ūkyje, kai 
iš ūkininkų buvo konfiskuota 
15 žiauriomis sąlygomis laikytų 
galvijų. Iki sprendimo konfiskuoti 
galvijus ir skirti tūkstantinę baudą 
eita ilgai – į ūkį ne kartą vyko ir 
VMVT inspektoriai, ir savival-
dybės atstovai. Kadangi šeimoje 
yra daug vaikų, apgailestauta, 
kad ūkininkai nepasirūpina, jog 
jų pragyvenimo šaltinis – galvijai 
būtų prižiūrimi ir duotų pelną.

Ketvirtadienį informuota, kad 
neplaninio patikrinimo metu 
Valstybinės maisto ir veterinarijos 
tarnybos (VMVT) inspektoriai, 
apsilankę minėtame ūkyje po jau 
pritaikytų sankcijų, susidūrė su 
retai pasitaikančiu piktybišku ir 
žiauriu elgesiu su gyvūnais.

Ūkis buvo įpareigotas infor-
muoti, kaip šalinami nustatyti 
pažeidimai, tačiau įpareigojimo 
nepaisė. Vėl tikrinti ūkio atvyku-
sių VMVT pareigūnų ūkininkas 
neįsileido, todėl teko kreiptis į 
teismą dėl leidimo patekti į ūki-
nius pastatus, kad būtų galima 
įvertinti galvijų sveikatos būklę. 
Patikrinimo metu aptikti šeši 
nugaišę galvijai ir du itin sunkios 
būklės. Iškvietus privatų veteri-
narijos gydytoją nustatyta, kad 
dviem gyvūnams gydymas nėra 

galimas ir juos teko užmigdyti.
„Tai nesuvokiamas žiaurumas. 

Nežinau, ar tokį elgesį galima 
pavadinti tiesiog neišmanymu, 
kaip elgtis su savo galvijais, kai po 
daugybės mūsų pastangų aiškinti 
apie tinkamą gyvulių priežiūrą 
nebuvo daromos jokios išvados, 
situacija ne tik nesikeitė, o tik blo-
gėjo. Neįsivaizduoju, kaip galima 
kasdien matant silpstantį gyvūną 
juo nepasirūpinti. Stengėmės 
geranoriškai padėti ir atsižvelgti, 
kad tai yra daugiavaikė šeima ir 
ūkis jiems yra galbūt pragyveni-
mo šaltinis. O tai, ką pamatėme 
šiandien, tikrai atėmė žadą, todėl 
teko priimti sprendimą taikyti 
griežčiausias poveikio priemones“, 
– komentavo VMVT Marijam-
polės departamento direktorius 
Gediminas Gvazdaitis.

Dėl šio atvejo pradėta admi-
nistracinė teisena dėl žiauraus 
elgesio su gyvūnais ir likusių 70 
galvijų konfiskavimo. Laikytojams 
taip pat gresia piniginė bauda iki 
4000 Eur.

Šiuo metu gyvūnai lieka ūky-
je, tačiau jų priežiūra nedelsiant 
bus perduota vietos savivaldybei. 
VMVT ir toliau atidžiai stebės 
situaciją ir reikalui esant imsis 
būtinų veiksmų.

Parengta pagal VmVT 
informaciją

Nepateisinamas elgesys ir savivalė 
su galvijais užtrauks griežtas sankcijas Suaktyvėję vagys 

grobia, kas 
pakliūna po ranka

Marijampolės AVPK pareigūnai 
pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl 
vagysčių. 

Gyventojas pranešė, kad Ma-
rijampolės savivaldybės Būdviečių 
kaimo Pylimo gatvėje nuo sodo 
namelio pavogta vaizdo stebėjimo 
kamera „Arlo“. Žala siekia apie 400 
eurų. 

Šakių rajono Paluobių kaime iš 
gyventojo ūkinio pastato pavogta 
krūmapjovė STIHL. Nuostolius nu-
kentėjusieji įvertino apie 300 eurų. 

Gegužės 26 d., apie 19.40 val., 
Marijampolėje, Statybininkų gatvė-
je, įsikūrusiame muitinės terminale 
aptiktas automobilis „VW Passat“, 
kuris ieškomas kaip vogtas Bosnijoje 
ir Hercegovinoje. 

Tą pačią dieną Vilkaviškio rajono 
Klampučių kaime prie ūkinės pa-
skirties pastatų buvo pastebėti vyrai, 
kurie pylė akcizais neapmokestintą 
dyzelinį kurą į automobilvežį „Mer-
cedes Benz“. Įvykio vietoje policija 
rado 4 tonas akcizais neapmokestin-
to dyzelinio kuro. 

Vytenio gatvėje 
užsidegė balkonas

Marijampolės priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos ugniagesiai 
registravo pranešimus apie degantį 
balkoną, automobilį, vėjo ant kelio 
nuverstus medžius. 

Trečiadienį, apie 15 val., gaisri-

ninkai skubėjo į Marijampolės Vy-
tenio gatvę. Ketvirtame aukšte degė 
balkonas. Liepsnos buvo apėmusios 
medinį balkono turėklą.

Pasak ugniagesių, gaisras greitai 
buvo užgesintas. Pirminiais duome-
nimis, gaisrą sukėlė balkone rūkiusi 
jaunuolių kompanija, palikusi ne-
užgesintą nuorūką. Incidento metu 
šeimininkai buvo namuose, tačiau 
gaisrą pamatė tik pradėjus degti 
balkono turėklui. 

Tą pačią dieną, 16.21 val., gautas 
pranešimas, kad Kalvarijos savivaldy-
bėje, Kampinių kaime, magistralėje 
„Via Baltica“ dega lengvasis auto-
mobilis „Peugeot 807“. Sudegė visos 
degios detalės, termiškai paveiktas 
kėbulas. Automobilis nebenaudo-
jamas.

16.20 val. gaisrininkai skubėjo į 
Vilkaviškio rajono Pajevonio kaimą, 
kur dviaukščiame name degė butas. 
Per gaisrą apdegė lova, spinta, apie 
15 m² sienos ir kiti namų apyvokos 
daiktai, aprūko visas butas. 

 

Sukčiai siaubia 
gyventojų sąskaitas

Suaktyvėję sukčiai gyventojus 
atakuoja žinutėmis. Suradę lengva-
tikių, vykdančių jų nurodymus, 
ištuština žmonių sąskaitas. 

Trečiadienio rytą 45 metų Ma-
rijampolės savivaldybės gyventojas 
į mobiliojo ryšio telefoną iš tariamo 
SEB banko gavo SMS žinutę su nuo-
roda, kad reikia atnaujinti programą. 
Pranešėjas paspaudė nuorodą ir įvedė 
savo prisijungimo prie elektroninės 

bankininkystės duomenis. Netrukus 
nuo jo sąskaitos buvo nuskaityti pi-
nigai. Į kitą sąskaitą iškeliavo 1556 
eurai.

Tai jau antras atvejis šią savaitę. 
Pirmadienį į Marijampolės apskri-
ties vyriausiąjį policijos komisariatą 
(VPK) kreipėsi 55 metų Vilkaviškio 
rajono gyventojas. Vyras į mobiliojo 
ryšio telefoną iš tariamo banko gavo 
SMS žinutę, kad dėl problemų ap-
ribota jo elektroninė bankininkystė. 
Buvo pateikta nuoroda, kurią jis pa-
spaudė ir suvedė savo bankininkystės 
duomenis. Netrukus iš jo sąskaitos 
buvo atliktas 5000 eurų pavedimas 
į kitą banko sąskaitą. 

Marijampolės apskrities VPK 
pareigūnai įspėja gyventojus, kad 
stebimas sukčių suaktyvėjimas. Nu-
sikaltėliai, pakoregavę pranešimus, 
vėl siaučia. Šiuo metu jie praneša 
apie tai, kad jums reikia deaktyvuoti 
mokėtoją apsilankant pateiktoje 
nuorodoje. 

Paspaudus ant nuorodos esate 
nukeliamas į netikrą SEB banko 
puslapį, kuriame prašoma suvesti 
asmeninius duomenis. Suvedus duo-
menis – kelias į žmogaus asmeninę 
sąskaitą tampa laisvas.  

Policija primena, kad negalima 
spausti jokių nuorodų, kurias gauna-
te elektroniniu paštu, SMS žinutėmis 
ar pokalbių programėlėse. Tai gali 
būti virusas arba vadinamoji duo-
menų žvejybos ataka, skirta išvilioti 
svarbią asmeninę jūsų informaciją, o 
vėliau ir pinigus. Galiausiai, jeigu pa-
tikėjote sukčiais ir nukentėjote – kuo 
greičiau užblokuokite kortelę ir apie 
sukčiavimą praneškite policijai.
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9-OJO ŠAUKIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 41-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PROJEKTAS
Posėdis vyks 2022-05-30. Posėdžio pradžia 13 val.

Eil. 
Nr.

Projekto 
Nr. Pavadinimas Pranešėjas

1. TR-198 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. 1-141 „Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos veiklos 
reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

Ilona Žilinskienė

2. TR-199 Dėl Marijampolės savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų kaupimo, įmokėjimo į savivaldybės biudžetą ir panaudojimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo

Laima Malinauskienė

3. TR-170 Dėl 2022 metų fizinių asmenų žemės sklypo neapmokestinamojo dydžio ir neapmokestinamų žemės sklypų nustatymo Laima Malinauskienė
4. TR-178 Dėl valstybės priėmimo į viešosios įstaigos Marijampolės ligoninės dalininkes Andrius Kraulėda

5. TR-186 Dėl Lėšų, skirtų Marijampolės savivaldybei 2022 m. bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, paskirstymo ir 
panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nerijus Mašalaitis

6. TR-169 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 1-63 „Dėl Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų parei-
gybių (etatų) skaičiaus nustatymo normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo

Nerijus Mašalaitis

7. TR-167 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. 1-269 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Marijam-
polės savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo“ pakeitimo

Nerijus Mašalaitis

8. TR-168 Dėl Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatų patvirtinimo Nerijus Mašalaitis
9. TR-172 Dėl Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Želmenėliai“ nuostatų patvirtinimo Nerijus Mašalaitis
10. TR-173 Dėl Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ nuostatų patvirtinimo Nerijus Mašalaitis
11. TR-175 Dėl Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šypsenėlė“ nuostatų patvirtinimo Nerijus Mašalaitis
12. TR-176 Dėl Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ nuostatų patvirtinimo Nerijus Mašalaitis
13. TR-179 Dėl Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ nuostatų patvirtinimo Nerijus Mašalaitis

14. TR-187 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. 1-47 „Dėl Marijampolės savivaldybės gyventojų mokėjimo 
už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Svajonė Rainienė

15. TR-196 Dėl Marijampolės socialinės pagalbos centro teikiamų socialinių paslaugų vienam asmeniui (šeimai) kainų patvirtinimo Svajonė Rainienė

16. TR-192 Dėl Leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių priežiūros bei lankymo, kapaviečių pripažinimo neprižiūrimomis ir kapaviečių (kapų) 
identifikavimo Marijampolės savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo

Roberta Kelertienė

17. TR-180 Dėl UAB „Litesko“ 2022 metų investicijų plano suderinimo Roberta Kelertienė
18. AL-3184 Dėl Investicijų į šilumos ūkį priežiūros komisijos informacijos apie UAB „Litesko“ 2021 m. atliktas investicijas į šilumos ūkį Valdas Tumelis

19. TR-188 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. 1-314 „Dėl Marijampolės savivaldybės valdomų uždarųjų 
akcinių bendrovių veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Birutė Domarkienė

20. TR-177 Dėl prašymo perduoti valstybinės kitos paskirties žemės sklypus valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Marijampolės savivaldybei Birutė Domarkienė
21. TR-201 Dėl sandėlio perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejui Birutė Domarkienė

22. TR-185 Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise Marijampolės savivaldybės visuomenės 
sveikatos biurui

Birutė Domarkienė

23. TR-189 Dėl sporto salės perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti ja patikėjimo teise Marijampolės sporto centrui Birutė Domarkienė
24. TR-191 Dėl savivaldybės būsto pardavimo Birutė Domarkienė

25. TR-181 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 9 d. sprendimo Nr. 1-280 „Dėl Marijampolės savivaldybės energinio efekty-
vumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo ir programos administratoriaus skyrimo“ pakeitimo

Birutė Domarkienė

26. TR-183 Dėl ilgalaikio materialiojo turto Marijampolėje, P. Vaičaičio g. 24 nurašymo Birutė Domarkienė
27. TR-184 Dėl ilgalaikio materialiojo turto Marijampolėje, Draugystės g. 5a nurašymo Birutė Domarkienė
28. TR-190 Dėl ilgalaikio materialiojo turto Marijampolėje, Jaunimo g. 3 nurašymo Birutė Domarkienė
29. TR-200 Dėl Marijampolės savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių rėmimo projektų atrankos konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo Arvydas Bekeris

30. TR-171 Dėl prašymo perduoti kitos paskirties žemės sklypą, kadastro Nr. 1801/0001:149, valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 
Marijampolės savivaldybei

Arvydas Bekeris

31. TR-174 Dėl prašymo perduoti kitos paskirties žemės sklypą, kadastro Nr. 5124/0004:248, valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 
Marijampolės savivaldybei

Arvydas Bekeris

32. TR-193 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2002 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 517 „Dėl gatvių pavadinimų suteikimo“ pakeitimo Arvydas Bekeris

33. TR-194 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. 1-755 „Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir gatvių geo-
grafinių charakteristikų keitimo“ pakeitimo

Arvydas Bekeris

34. TR-195 Dėl pavadinimo suteikimo Marijampolės savivaldybės Marijampolės seniūnijos Skaisčiūnų kaimo bevardei gatvei Arvydas Bekeris
35. TR-197 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Ona Aleknavičiūtė

Savivaldybės meras Povilas ISoda Užs. 675.

KadasTriniai
MATAVIMAI

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras įgyvendina 
projektą „Marijampolės regiono komunalinių atliekų rūšiuojamojo su-
rinkimo infrastruktūros plėtra“, kurio vertė – 4 milijonai 477 tūkstančiai 
eurų. 85 proc. lėšų sudaro  Europos Sąjungos parama. Įgyvendinant 
projektą apskrityje jau įrengtos 3 naujos ir rekonstruota viena didelių 
gabaritų atliekų surinkimo aikštelė, visose savivaldybėse sukurta daiktų 
pakartotinio naudojimo infrastruktūra. Gyventojams išdalinta 4450 
kompostavimo dėžių. Dabar Marijampolės apskrities savivaldybėse pro-
jektuojamos ir įrengiamos 685 atliekų surinkimo konteinerių aikštelės, 
kurias įrengus pagerės atskiras antrinių žaliavų, maisto ir tekstilės atliekų 
surinkimas. Tad kviečiame visus gyventojus į renginius.  
Birželio 1–15 dienomis vyks susitikimai, kuriuose prie kavos 
puodelio aptarsime: 
– atliekų rūšiavimo poreikį ir naudą;
– atliekų tvarkymą Marijampolės apskrityje;
– ateities perspektyvas įgyvendinus projektą. 

 Renginiai nemokami:
• Vilkaviškio savivaldybės salė, III administracijos pastato aukštas, S. 
Nėries g. 1, Vilkaviškis – birželio 1 d. 18 val.
• Kazlų Rūdos savivaldybės administracinio pastato salė, Atgimimo 
g. 12, Kazlų Rūda – birželio 2 d. 18 val.
• Marijampolės savivaldybės administracinio pastato salė, J. Basana-
vičiaus a. 1, Marijampolė  – birželio 14 d. 18 val.
• Šakių savivaldybės administracinio pastato salė, Bažnyčios g. 4, 
Šakiai – birželio 15 d. 18 val.

Užs. 698.

Informuojame žemės sklypo 
(kadastro Nr. 5114/0004:17), esan-
čio Steponiškių g. 31, Trakiškių k. 
Marijampolės sav., savininkės M. 
B. paveldėtojus ir žemės sklypo (ka-
dastro Nr. 5114/0004:940), esančio 
Trakiškių k., Marijampolės sen., Ma-
rijampolės sav., savininko S. R. pavel-
dėtojus, kad UAB Žemės matavimų 
ir projektavimo darbai matininkas 
Valentinas Motiejūnas (kval. paž. Nr. 

2M-M-1325) 2022-06-20 10:00 val. 
vykdys žemės sklypo kadastro Nr. 
5114/0004:192, esančio Trakiškių 
k., Marijampolės sen., Marijampolės 
sav., ribų ženklinimo darbus.

Prireikus išsamesnės informaci-
jos, prašome kreiptis į UAB Žemės 
matavimų ir projektavimo darbai 
matininką Valentiną Motiejūną adre-
su: Uosupio g. 1-40, Marijampolė 
LT-68162, el. paštu valentinasmotie-
junas@gmail.com arba telefonu + 370 
656 06953.  Užs. 700.

Informuojame žemės sklypų, esan-

čių Kazlų Rūdos sav., Čečetų k., sklypo 
kadastro Nr. 5140/0005:0023 ir 
5140/0005:0021, savininką, turto pa-
veldėtojus ar jų įgaliotus asmenis, kad 
UAB „Metrum Lt“ matininkas (kvali-
fikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-654) 
2022-06-08 d. 10 val. vykdys žemės 
sklypo kadastro Nr. 5140/0005:0003, 
esančio Kazlų Rūdos sav., Čečetų k. 4, 
ribų ženklinimo darbus.

Prireikus išsamesnės informaci-
jos, prašome kreiptis adresu: Vytau-
to g. 34A, Marijampolė, el. paštu 
austeja@metrumlt.eu arba telefonu 
8 664 64042.  Užs. 706.

UAB Marijampolės autobusų parkui reikalingi autobusų vairuotojai.
Darbo pobūdis – keleivių pervežimas.

Reikalavimai:
•  Atsakingumas, sąžiningumas, sugebėjimas prisitaikyti prie pokyčių;
•  Vairuotojo pažymėjimas (D kategorija, 95 kodas);
Mes jums siūlome:
•  Galimybę tobulinti savo žinias ir įgūdžius vienoje didžiausių keleivių pervežimo įmonių Marijampolės 

krašte. UAB Marijampolės autobusų parkas turi ilgametę patirtį aptarnaujant vietinio ir tolimojo reguliaraus 
susisiekimo autobusais maršrutus, vykdo užsakomuosius reisus Lietuvoje ir užsienyje.

•  Tvarkingą darbo aplinką ir modernias darbo priemones.
• Lankstų darbo grafiką.
•  Nuolat atnaujinamą autobusų parką.
•  Priedus už gerus darbo rezultatus.
• Draugiško ir kultūringo kolektyvo aplinką.
• Darbo užmokestis nuo 900,00 eurų (atskaičius mokesčius).

Siųsti CV arba skambinti
El. paštas info@marijampolesap.lt

Tel. (8 343) 988 45
Užs. 702.
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brangiai per ka galvijus. 
Mo ka 6-21 proc.Sve ria, 
pa si i ma. At si skai to iš kar to.
„Bitė“  8 614 44299 
„Omnitel“  8 620 35000

UAB „Sū du vos gal vi jai“

Užs. 104.

Užs. 565.

Užs. 1550.

perKa
2 ar 3 kambarių butą Mari-

jampolėje arba priemiestyje. Tel. 
8 647 03283.  Užs. 684.  

Sodo namą. Siūlyti tel. 8 607 
49133.  Užs. 684.

 
Butą Marijampolėje. Siūly-

ti įvairius variantus. Tel. 8 683 
39264.  Užs. 532. 

Brangiausiai Lietuvoje – miškus 
(brandžius, jaunus, malkinius, iš-
kirstus), žemes, sodybas. Tel. 8 651 
39039.  Užs. 1435. 

Brangiai – mišką (gali turėti 
bendrasavininkių, būti neatida-
lintas, su skolomis, areštuotas). 
Sutvarkau dokumentus. Tel.: 8 644 
55355, 8 660 66466. Užs. 37.

 
Brangiai – ūkio paskirties 

žemę ir kitus sklypus Marijam-
polės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, 
Vilkaviškio sav. (gali būti apleis-
ti), įvairaus dydžio miškus. Tel. 
+370 618 74777.  Užs. 649.

Visų markių automobilius 
(tvarkingus, tinkamus eksploa-
tuoti, taip pat ardyti). Gali būti 
daužti, nevažiuojantys. Pasiima 
patys. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 
631 54281.  Užs. 550.

Visų markių automobilius ir 
motociklus (važiuojančius ir su 
defektais ar po avarijos). Dėl kainos 
susitars, atsiskaito iš karto, pasiima 
patys. Tel. 8 634 90360.  Užs. 560.

Šienapjovę ir  smulkintu-
vą „Fortschritt“ ir jų „kederius“. 
„Fortschritt“ kitkinį presą 454, „John 
Deere“. Tel. 8 612 69841.  Užs. 674. 

Sendaikčius: knygas, indus, pa-
veikslus, nuotraukas, pinigus, laikro-
džius, medalius, gintarą  ir visa kita. 
Pasiima. Tel. 8 657 53993.  Užs. 57.

 
Įmonė tiesiogiai – galvijus 

geromis kainomis. Moka iš karto. 
Tel. 8 613 79515.  Užs. 555.

Buliukus, telyčaites auginti. Moka 
6 ir 21 proc. PVM. Sveria el. svars-
tyklėmis. Atsiskaito iš karto. Pasiima 
patys. Tel. 8 646 81037.         Užs. 2100.

 
Buliukus auginti, nuo 2 mėn. 

amžiaus (x mėsinius arba pieninius). 
Tel. +370 654 93851.  Užs. 327.

 
O. Balčiūno įmonė BRANGIAI 

– VERŠELIUS. Grei tai pasiima. 
Sveria elektroninėmis svarstyklėmis. 
Tel. 8 686 46230. Užs. 68.

BRANGIAI – VERŠELIUS 
(mėsinius, juodmargius, „belgus“). 
Moka 6 ir 21 proc. Atsiskaito iš 
karto. Tel. 8 612 34503.  Užs. 2099.

 
SKALDYTAS JUODALKS-

NIO, BERŽO, UOSIO MAL-
KAS. Tel. 8 610 45504. Užs. 1. 

Supjautas ir nesupjautas juod-
alksnio atraižas (pakais), pjuvenas 
didmaišiuose. Tel. 8 645 34667.   
 Užs. 2.

KAPOTAS MALKAS IR RąS-
TELIUS. Atveža nemokamai. Tel. 
8 602 09301.  Užs. 3.

Beržo, alksnio ir uosio skaldytas 
malkas. Tel. 8 609 73915.  Užs. 4.

 
ĮVAIRIAS MALKAS RąS-

TELIAIS IR SKALDYTAS, 
ATRAIŽAS (PAKAIS). Tel. 8 
699 40234.    Užs. 5.

SKALDYTAS  JUODALKSNIO 
IR BERŽO MALKAS, ATRAIŽAS, 
PJUVENAS DID MAIŠIUOSE. 
Tel. 8 690 27280. Užs. 6.

Alksnio, beržo, skroblo malkas: 
pjautas, rąstais, trinkomis ir pjau-
tas, nepjautas atraižas. Tel. 8 675 
03772.  Užs. 488.

Malkas, atraižas, plautas akmens 
anglis, granulines anglis, durpių ir 
medžių briketus, medžio granules. 
Atveža. Tel.: +370 687 41274, 8 
699 92406. Užs. 366.

Nuolat – statybinę medieną, 
atraižas malkoms. Pjauna pagal 
užsakymą. Atveža. Tel. 8 686 
88154.  Užs. 533.

Žieminius kviečius (atveža). Tel. 
8 650 31902.  Užs. 487.

VIŠČIUKAI, VIŠTAITĖS
UAB Rumšiškių paukštyno 

vienadienius, 2–3 sav. mėsinius viš-
čiukus, 4–6 mėn. vištaites, ančiukus, 
žąsiukus. Tel. 8 685 78204. Užs. 538.

Paršelius. Tel. 8 616 03005.   
 Užs. 576.

Gaidžius. Tel. 8 698 00470.   
 Užs. 589.

Kaimiškai augintą kiaulę. Kai-
na sutartinė. Plačiau teirautis tele
fonu +370 616 75579.     Užs. 689.

 
RUMŠIŠKIų PAUKŠTYNO 

VIŠČIUKAI
DIDIEJI MĖSINIAI 

KALAKUTAI!!!
Gegužės 31 d. (antradienį) Ma-

rijampolės rajone prekiausime UAB 
Rumšiškių paukštyne išperintais 
vakcinuotais vienadieniais, paaugintais 
2–3 sav. ir 1 kg sveriančiais mėsiniais 
viščiukais Cobb-500. Prekiausime pa-
augintais anglų veislės Big-6 rūšiuotais 
mėsiniais kalakutais, dedeklių viščiu-
kais, mėsiniais ančiukais ir žąsiukais. 
3–6 mėn. vištaitėmis. Prekiausime lesa-
lais. Priimami išankstiniai užsakymai. 
Tel. 8 699 26517. Antanavas – 8 val., 
Šunskai – 8.15 val., Balsupiai – 8.30 
val., Valavičiai  – 8.45 val., Kalvarija 
– 9.05 val., Jungėnai  – 9.15 val., Ju-
sevičiai – 9.30 val., Brukai  – 9.40 val., 
Naujiena – 9.55 val., Želsva – 10.05 
val.,Užgiriai – 10.20 val., Liudvinavas 
– 10.30 val., Liucinavas – 10.40 val., 
Netičkampis – 10.55 val., Nartas – 
11.05 val., Padovinys – 11.15 val., Var-
nupiai – 11.25 val., Daukšiai – 11.35 
val., Gudeliai – 11.50  val., Šventragis 
– 12.00 val., Igliauka – 12.10 val., 
Igliškėlis – 12.20 val., Smilgiai – 12.35 
val., Patašinė – 12.55 val., Trakiškiai – 
13.05 val., Marijampolė (Klaipėdos 
g.) – 13.20 val., Puskelniai – 13.35 
val., Sasnava – 13.55 val., Ąžuolų 
Būda – 14.10 val., Gudeliai – 14.20 
val., Plutiškės – 14.30 val., Kazlų Rūda 
– 14.45 val., Jūrė – 14.55 val., Višakio 
Rūda – 15.10 val., Bagotoji – 15.25 
val. Tel. 8 699 26517.  Užs. 286.

 RUMŠIŠKIų PAUKŠTYNO 
VIŠČIUKAI 

Didieji mėsiniai  kalakutai!!!

parduoda
Sodybą Netičkampio k., Liudvi-

navo sen. Tel.: 8 614 23917, 8 616 
04857.  Užs. 503.

25 arų ūkinės paskirties žemės 
sklypą Gavaltuvos kaime. Tel. 
8 611 17675.  Užs. 519.

30 a sklypą Kalvarijoje (20 
metrų iki Šešupės). Tel. 8 684 
88005.  Užs. 587.

Centrinio šildymo katilą OPOP 
H 418 (maks. galingumas 18 kW). 
Tel. 8 652 14980.  Užs. 543.

Javų kombaino kratomąsias 
lentas „Fortschritt 512-514“, „Vol-
vo 800“ ir 1150, „Dronningborg 
8000“ ir kratomųjų lentų laiptuotą 
skardą bei skiriamas juostas. Tel. 
8 687 26184.  Užs. 561.

Kultivatorių (6 m). Tel. 8 616 
89326.  Užs. 588.

Grėblį-vartytuvą „Dobilas 3“. 
Tel. 8 682 31002.  Užs. 585.

Naudotą lenkišką grėblį-varty-
tuvą. Tel. 8 691 55099.  Užs. 586.

4 m grūdų sėjamąją AMAZONE 
D8-40E (su technologinėmis vėžė-
mis). Tel. 8 656 19852.         Užs. 696.

Profiliuotus sienų „balkius“ 
(apie 2 kub. m, mediena – maume-
dis). Tel. 8 611 17675.  Užs. 520.

Runkelių tarkavimo mašiną, 
malūną, obliavimo, pjovimo, grę-
žimo, skaldymo, medžio frezavimo 
stakles, kompresorių, lengvojo 
automobilio priekabą, traktorinę 
vienašę priekabą, variklius. Tel. 8 
616 91720.  Užs. 625.

Malkas – rąstais, supjautas, su-
kapotas ir stambias, sausas supjautas 
ir pakais atraižas. Tel.: (8 343) 
30027, 8 637 59441. Užs. 489.

Atraižas pakais ir pjautas; mal-
kas rąstais, sukapotas ir kaladėmis. 
Pristatymas nemokamas. Tel. 8 637 
61121  Užs. 490.

Įvairias malkas, skaldytas, su-
pjautas ir nepjautas, mišrias stam-
bias atraižas ir smulkias – praku-
roms. Tel.: 8 642 55133, 8 681 
21353, 8 643 71094.  Užs. 380.

 
Skaldytas beržo, alksnio mal-

kas, stambias, mišrias supjautas ir 
nepjautas atraižas, smulkias – pra-
kuroms. Tel.: 8 681 21353, 8 642 
53133, 8 643 71094.  Užs. 381.

 
Stambias pjautas ir nepjautas 

atraižas; pjautas, kirstas skroblo, 
beržo, alksnio malkas. Atveža. Tel. 
8 636 12593.  Užs. 491.

Užs. 385.

Birželio 2 d. (ketvirtadienį) 
Marijampolės rajone prekiausime 
UAB Rumšiškių paukštyne išpe-
rintais vakcinuotais vienadieniais, 
paaugintais 2–3 sav. ir 1 kg sverian-
čiais mėsinias viščiukais Cobb-500. 
Prekiausime paaugintais anglų veislės 
BIG-6 rūšiuotais mėsiniais kalakutais, 
dedeklių viščiukais, mėsiniais ančiu-
kais ir žąsiukais, 3–6 mėn. vištaitė-
mis. Prekiausime lesalais. Priimami 
išankstiniai užsakymai. Tel. 8 699 
26517. Jankai – 12.15 val., Višakio 
Rūda – 12.25 val., Jūrė – 12.35 val., 
Kazlų Rūda – 12.45  val., Ąžuolų 
Būda – 12.55  val., Gudeliai – 13.05  
val., Plutiškės  – 13.15  val., Suba-
čiškės – 13.25  val., Selema – 13.35 
val., Sasnava – 13.50 val., Antanavas 
– 14.10  val., Bagotoji – 14.20 val.  
 Užs. 285.

PIRKITE AB VILNIAUS 
PAUKŠTYNO MĖSINIUS 

VIŠČIUKUS!
ANČIUKAI, ŽąSIUKAI, VIŠ-
TAITĖS, KALAKUČIUKAI

GEGUŽĖS 30 d., PIRMA-
DIENĮ, prekiausime AB Vilniaus 
paukštyno mėsiniais broileriniais 
vienadieniais (kaina 0,90 Eur) ir 
3–4 sav. paaugintais ROSS-308 ir 
COBB-500 vakcinuotais viščiukais, 
mėsiniais ančiukais, žąsiukais, mu-
lardais, vienadienėmis vištaitėmis, 
paaugintais 8–9  savaičių mėsiniais 
didžiaisiais BIG-6 veislės kalaku-
čiukais, jaunomis, 3–4 mėn. įvairių 
spalvų dedeklėmis vištaitėmis, paša-
rais. Paaugintus paukščius prašome 
užsisakyti. Tel. 8 611 51770:

Kalvarijoje – 13.30 val. Jun-
gėnuose – 13.45 val. Liucinave 
– 14 val. Liudvinave – 14.10 val. 
Netičkampyje – 14.25 val Mari-
jampolėje (Klaipėdos g.) – 14.40 
val. Narte – 14.50 val. Padovinyje 
– 15 val. Varnupiuose – 15.10 val. 
Daukšiuose – 15.20 val. Gudeliuo-
se – 15.40 val. Šventragyje – 15.50 
val. Igliaukoje – 16 val. Igliškėliuo-
se – 16.15 val. Sasnavoje – 16.30 
val. Vinčuose – 16.40 val. Ąžuolų 
Būdoje – 16.45 val. Gavaltuvoje – 
17 val. Antanave – 17.10 val. Tel. 8 
611 51770, Vilkaviškio  r., Alvitas. 
Sekmadieniais Kalvarijos turguje 
neprekiaujame!  Užs. 693.

PIRKITE AB VILNIAUS 
PAUKŠTYNO VIŠČIUKUS!

ANČIUKAI, ŽąSIUKAI, VIŠ-
TAITĖS, KALAKUČIUKAI

BIRŽELIO 2 d., KETVIR-
TADIENĮ, prekiausime AB VIL-
NIAUS PAUKŠTYNO mėsiniais 
broileriniais vienadieniais (kaina 
– 0,90 Eur) ir paaugintais 3–4 sav. 
ROSS-308 ir COBB-500 vakci-
nuotais viščiukais. Prekiausime 
Steponavičiaus ūkio dedeklėmis 
vakcinuotomis 3–4 mėn., rudo-
mis olandiškomis, DOMINAN-
TE veislės raibomis, rudomis, 
juodomis, LEGHORNŲ veislės 
vištaitėmis, mėsiniais ančiukais, 
žąsiukais, vienadienėmis dede-
klytėmis, mulardais, paaugintais 
9 sav. didžiaisiais mėsiniais BIG-6 
veislės kalakučiukais, lesalais. 
Paaugintus paukščius prašome 
užsisakyti:

Šunskuose – 7.45 val. Anta-
nave – 8 val. Gavaltuvoje – 8.10 
val. Bagotojoje – 8.30 val. Višakio 
Rūdoje – 8.45 val. Jūrėje – 9 val. 
Kazlų Rūdoje – 9.10 val. Jūrės 
miestelyje – 9.30 val. Ąžuolų 
Būdoje – 9.45 val. Gudeliuose – 
10 val. Subačiškėse – 10.05 val. 
Plutiškėse – 10.10 val, Smilgiuo-
se – 10.30 val. Sasnavoje – 10.40 
val. Puskelniuose – 10.55 val. 
Pietariuose – 11.10 val. Baraginėje 
– 11.25 val. Trakiškiuose – 11,35 
val. Marijampolėje (prie buvusio 
turgaus Klaipėdos g.) – 11.45 val. 
Patašinėje – 12 val. Igliškėliuose 
– 12.10 val. Igliaukoje – 12.20 
val. Šventragyje – 12.30 val. Gu-
deliuose – 12.40 val. Daukšiuose 
– 13 val. Varnupiuose – 13.10 val. 
Padovinyje – 13.20 val. Gyviš-
kiuose – 13.30 val. Kūlokuose – 
13.35 val. Netičkampyje – 13.50 
val. Buktoje – 14.05 val. Želsvoje 
– 14.10 val. Užgiriuose – 14.25 
val. Liudvinave – 14.35 val. Liu-
cinave – 14.45 val. Meškučiuose 
– 15 val. Jungėnuose – 15.15 
val. Kalvarijoje – 15.20 val. Va-
lavičiuose – 15.40 val. Tel. 8 611 
51770, Alvitas. Kalvarijos turguje 
sekmadieniais NEPREKIAUJA
ME!  Užs. 694.

SKELBIMAS DĖL VIEŠO KONKURSO EITI MARIJAMPOLĖS 
KOLEGIJOS MARIJAMPOLĖS REGIONINIO GAMTOS MOKS-
Lų, TECHNOLOGIJų, INŽINERIJOS, MATEMATIKOS TYRI-

Mų ATVIROS PRIEIGOS CENTRO VADOVO PAREIGAS
Marijampolės kolegija (buveinės adresas P. Armino g. 92-4, Marijampolė, 

įstaigos kodas 211967140) (toliau – Kolegija) skelbia viešą konkursą (toliau 
– Konkursas) eiti Marijampolės kolegijos Marijampolės regioninio gamtos 
mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų atviros prieigos centro 
(toliau - Marijampolės STEAM atviros prieigos centras) vadovo pareigas.

Pretendentui į Marijampolės STEAM atviros prieigos centras vadovo 
pareigas keliami šie reikalavimai:

1.1. aukštasis universitetinis išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu 
(magistro kvalifikacinis laipsnis vadybos kryptyje – privalumas);

1.2. ne mažesnė kaip 5 metų pedagoginio darbo patirtis; 
1.3. praktinė patirtis švietimo administravimo srityje;
1. 4. darbo patirtis su paaugliais ir jaunuoliais (privalumas);
1. 5. gebėjimas savarankiškai rinktis darbo metodus, savarankiškai pla-

nuoti savo veiklą, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo 
ir darbo su informacija priemonėmis;

1. 6. puikus mokėjimas dirbti „Microsoft Office“ programomis;
1. 7. turi tenkinti nepriekaištingos reputacijos kriterijus;
1. 8. geras valstybinės lietuvių kalbos raštu ir žodžiu mokėjimas;
1. 9. bent vienos Europos Sąjungos užsienio kalbos (pageidautina anglų) 

ne žemesniu kaip Bl /B2 lygiu mokėjimas;
1. 10. gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, savarankiškai 

planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti, ben-
dradarbiauti, dirbti komandoje.

Kiti keliami reikalavimai ir kompetencijos nurodyti Viešojo konkurso 
eiti Marijampolės STEAM atviros prieigos centro vadovo pareigas organi-
zavimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas).

Asmenys, norintys dalyvauti Konkurse, nuo 2022 m. gegužės 30 d. iki 
2022 m. birželio 13 d. 17.00 val. asmeniškai, registruotu paštu arba per 
pasiuntinių paslaugų teikėją adresu: Kolegijos Personalo, teisės ir viešųjų 
pirkimų skyriui, P. Armino g. 92-4, LT-68125 Marijampolė, privalo pateikti 
dokumentus, nurodytus Apraše.

Darbo užmokestis – 1896 Eur (su mokesčiais).
Darbo sutarties rūšis – terminuota darbo sutartis (projekto „Neforma-

liojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ įgyvendinimo laikotarpiui iki 2023 
m. rugpjūčio 30 d.).

Dėl informacijos apie skelbiamą Konkursą prašome kreiptis darbo dienomis 
nuo 9. 00 val. iki 17.00 val. (penktadieniais iki 15.45 val.) tel. 8 616 03074.

Daugiau informacijos Viešojo konkurso eiti Marijampolės STEAM 
atviros prieigos centro vadovo pareigas organizavimo tvarkos apraše, pa-
skelbtame Kolegijos tinklalapyje http://www.marko.lt. Užs. 707.
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paslauGos

juodeliai Kviečia!!!

Kelionė autobusu į darbą arba kuro kompensavimas (yra papildomų sąlygų)!
Darbo rūbai ir visos reikalingos darbo priemonės!

Gardi kava ir sotūs sumuštiniai!
Draudimas nuo traumų!

skambink tel. +370 600 00515 ir gauk Tau tinkamą pasiūlymą.
arba cv siųsk cv@juodeliai.lt. Užs. 540.

UAB ,,Juodeliai” stiprina savo komandą ir turi pasiūlymų:
Marijampolės gamykloje, juodelių g. 8, nendriniškių k., Marijampolės sav.

pamainos operatoriui (1100–1500 Eur „į rankas“)
Kiemo darbininkui (rąstų apdirbimui, 800 Eur „į rankas“)

Kiemo darbininkui (650 Eur „į rankas“)
Gamybos darbininkui (700–800 Eur „į rankas“)

jūrės gamykloje, Medelyno g. 4b, jūrės k., Kazlų rūdos sav.
pamainos meistrui (1300–1500 Eur „į rankas“)

pamainos operatoriui (1100–1300 Eur „į rankas“)
Gamybos darbininkui (700–750 Eur „į rankas“)

akmenynų gamykloje, liepų g. 20, akmenynų k., Kalvarijos sav. 
pamainos meistrui (900–1100 Eur „į rankas“)

pamainos operatoriui (800–1000 Eur „į rankas“)
Gamybos darbininkai (700–750 Eur „į rankas“)

 

Darbo pasiūlymas visiems, 
norintiems dirbti ir užsidirbti 

 

ŽŪB „AUGA Želsvelė“ 
 
 

Ieško darbuotojų, 
galinčių ir norinčių vasaros metu užsidirbti iki 

60 eurų per dieną 
 
Darbo pobūdis cukrinių runkelių ravėjimas; 
darbo vieta Išlandžių k., Marijampolės sav.; 
darbo laikas pradėsime nuo gegužės mėnesio paskutinės savaitės; 
 Priklausomai nuo darbo kiekio, darbą galima planuotis sau 

patogiomis dienomis, neapsiribojant tik darbo dienomis; 
atlyginimas iki 60 Eur už nuravėtą dienos normą, priklausomai nuo atlikto 

darbo kiekio ir kokybės; 
Amžius ne jaunesni nei 18 m. asmenys, norintys ir galintys dirbti 

laukuose; 
Darbo priemonės suteikiamos; 
Transportas bendrovė pasirūpins darbuotojų atvežimu / parvežimu į / iš 

sutartos vietos iki darbo vietos. Norintys / galintys vykti savo 
transportu taip pat laukiami – tai leidžia susidėlioti dar 
lankstesnį darbo grafiką. 

 
 
Telefonai pasiteiravimui: 8 687 91717, 8 610 63351, 8 614 40233. Skambinti iki 

19 val. 
 
 

Darbo pasiūlymas visiems, norintiems 
dirbti ir užsidirbti

ŽŪB „AUGA Želsvelė“
ieško darbuotojų,

galinčių ir norinčių vasarą užsidirbti 
iki 60 eurų per dieną

Darbo pobūdis: cukrinių runkelių ravėjimas;
Darbo vieta:  Išlandžių k., Marijampolės sav.;
Darbo laikas:  pradėsime nuo gegužės mėnesio paskutinės savaitės. 

Priklausomai nuo darbo kiekio, darbą galima planuotis sau patogiomis 
dienomis, neapsiribojant tik darbo dienomis;

Atlyginimas : iki 60 Eur už nuravėtą dienos normą, priklausomai 
nuo atlikto darbo kiekio ir kokybės;

Amžius : ne jaunesni nei 18 m. asmenys, norintys ir galintys dirbti 
laukuose;

Darbo priemonės: suteikiamos;
Transportas : bendrovė pasirūpins darbuotojų atvežimu/parvežimu 

į/iš sutartos vietos iki darbo vietos. Norintys/galintys vykti savo trans-
portu taip pat laukiami – tai leidžia susidėlioti dar lankstesnį darbo 
grafiką.

Telefonai pasiteirauti: 8 687 91717, 8 610 63351, 
8 614 40233. Skambinti iki 19 val.

PLATAUS PROFILIO STATYBININKAMS

siūlo darbą:

Kreiptis: Gedimino g. 3A, Marijampolė. Tel. 8 685 67606

Užs. 637.

Ieškomi KRAUTUVO VAI-
RUOTOJAI ir PAGALBINIAI 
DARBUOTOJAI gamyboje 
Kazlų Rūdoje. Atlyginimas 600–
1000 Eur per mėn. „į rankas“. 
Nemokamai vežame iš Vilkaviš-
kio ir Marijampolės. Susisiekite 
tel. 8 638 52472.           Užs. 664.

siŪlo darbĄ
Transporto įmonei Marijampolė-

je reikalingi: sunkiasvorių transporto 
priemonių šaltkalvis ir autoelek-
trikas; vyr. mechanikas sunkiasvo-
rių transporto priemonių remonto 
priežiūrai ir darbo kokybės kontrolei; 
sunkvežimių salonų plovėjas-valyto-
jas (-a). Tel. 8 698 33217.  Užs. 592.

Marijampolės r. „Dovinės“ ŽŪB 
reikalingas traktorininkas-kombai-
nininkas. Atlyginimas 1400–2400 
Eur. Tel. 8 615 39486.  Užs. 679.

UAB „Marijampolės agrocentrui“ 
reikalingas grūdų elevatoriaus opera-
torius. Atlyginimas 1200–1400 Eur. 
Skambinti tel. 8 615 39486. Užs. 677. 

Statybų įmonė UAB „Kalstata“ 
siūlo darbą:

- plataus profilio statybinin-
kams;

- betonuotojams; 
- „Sandwich“ plokščių montuo-

tojams;
- inžinerinių tinklų montuoto-

jams.
Atlyginimas 800–1500 Eur „į 

rankas“.
Tel.: +370 699 10316, +370 

652 88665.  Užs. 687.

Užs. 566.

Greitai ir kokybiškai gamina-
me ir statome nerūdijančio plieno 
kaminų įdėklus. Pristatomieji apšil-
tinti kaminai. Tel.: 8 610 85100, 8 
634 64490.  Užs. 481.

Gaminame paminklus, tvoreles, 
dengimo plokštes, stalviršius. Lieja-
me pamatus, klojame trinkeles. Tel.: 
8 652 28680, 8 698 47733. Užs. 320.

 
Įvairiais kiekiais VEŽAME 

ŽVYRą, PLAUTą ŽVYRą, SMĖ-
LĮ, SKALDą, JUODŽEMĮ. Tel.: 
8 610 45504, 8 699 40234. Užs. 7.

Kasame tvenkinius, valome 
senus, išlyginame žemes, darome 
pylimus. Įvairūs kasimo, krovi-
mo, lyginimo darbai. Tel. 8 659 
45419.  Užs. 534.

Įvairiais kiekiais vežame žvyrą, 
plautą žvyrą, smėlį, skaldą, juodže-
mį. Sunkvežimiu su kranu perve-
žame įvairius krovinius. Tel. 8 659 
45419.  Užs. 535.

Santechnikos, suvirinimo, 
šildymo, vandentiekio, nuotekų 
sistemų montavimo, avarijų šali-
nimo darbai. Tel. 8 689 95542.   
 Užs. 162.

Nebrangiai gamina stumdomą-
sias duris, spintas stumdomosiomis 
durimis, komodas, kompiuterių 
stalus. Tel. 8 699 48772.  Užs. 82.

 
Greitai ir kokybiškai montuo-

jame nerūdijančio plieno kaminų 
įdėklus, pristatomuosius kaminus. 
Suteikiama garantija. Tel. 8 683 
75879. Užs. 2097.

 
Sienų šiltinimas užpildant 

oro tarpus termoputa. Tel. 8 628 
70999.  Užs. 333.

 
Dengiame stogus iš savo ir užsa-

kovo medžiagų. Lankstinių gamyba, 
montavimas. Tel. 8 678 29667.   
 Užs. 240.

Kasimo ir lyginimo darbai. 
Kasame ir valome tvenkinius. Il-
gastrėlių ekskavatorių, buldozerių 
paslaugos. Statybviečių paruošimas, 

senų sodybų tvarkymas. Vežame 
žvyrą ir įvairų gruntą. Tel. 8 676 
14532.       Užs. 34.

 
Suvirinimo, pjaustymo darbai. 

Atvykstame į vietą su visa reikiama 
įranga. Tel. 8 605 23593.  Užs. 518.

Vežame žvyrą, smėlį, plautą 
smėlį, skaldą, akmenukus. Tel. 
8 650 48645.  Užs. 502.

Paminklai, antkapiai, tvorelės, 
granito plokštės, skaldelė, kapavie-
čių restauravimo darbai. Tel. 8 639 
93545.  Užs. 616.

Įvairūs suvirinimo darbai: tvo-
ros, turėklai, nestandartinės kons-
trukcijos, remonto darbai ir kt. Tel. 
+370 646 27249.  Užs. 673.

Kapų tvarkymas, skaldelės, smė-
lio atvežimas, išpylimas, žemių iš-
vežimas, kiti darbai. Tel. +370 610 
45529.  Užs. 671.

Skaldelės pylimas, trinkelių klo-
jimas, paminklų, tvorelių montavi-
mas, senų kapaviečių atnaujinimas. 
Tel.: 8 630 28318, 8 630 79703.   
 Užs. 686.

 
NUOTEKų VALYMO ĮREN-

GINIAI. PARDAVIMAS, MON-
TAVIMAS. Lietaus nuotekų, van-
dentiekio vedžiojimas. Ekskavato-
riaus ir „Bobcat“ paslaugos. Tel. 
8 640 82694.  Užs. 396.

 
Dažome medinius namus, 

fasadus, stogus savo ir užsakovo 
medžiagomis. PATIRTIS, KOKY-
BĖ. Tel. 8 636 94394.  Užs. 423.

Visi skardinimo darbai. Krai-
gai, vėjinės, pakalimai. Dengiame 
stogus. PATIRTIS. KOKYBĖ. Tel. 
8 636 94394.  Užs. 422.

Užs. 65.

Paminklai, antkapiai, tvorelės, 
dengimo plokštės, betonavimas, 

montavimaswww.paminklaivisiems.lt. 
V. Kudirkos g. 44. Tel. 8 671 47733 

Dažome medinių, tinkuotų namų 
fasadus. Ilgametė patirtis, garantijos. 
Tel. 8 691 42513.  Užs. 432.

Šlifuojame, lakuojame parketą, 
grindis. Tel. 8 653 20814.  Užs. 332.

Paminklai, tvorelės, antkapiai, 
granito plokštės kapavietei uždeng-
ti. Išbetonuojame, sumontuojame, 
visiškai sutvarkome kapavietę. Tel. 
8 685 54770.  Užs. 448.

Dujinių viryklių prijungimas, 
remontas, „žikliorių“ valymas, 
keitimas naujais. Senų dujinių ar 
elektrinių viryklių išvežimas. Tel. 8 
685 00133.  Užs. 505.

 Taisau televizorius, kompiu-
terius, garso, viryklių, šaldytuvų 
elektronikos įrangą. Galiu atvykti. 
Tel. 8 656 54542.  Užs. 504.

Mobilivalykla.lt – baldų, čiu-
žinių, kilimų, automobilių sa-
lonų cheminis valymas klientui 
patogioje vietoje. Tel. +370 631 
56395.  Užs. 51.

Nelauk nelaimės, kviesk elektri-
ką. Elektros instaliacijos ir remonto 
darbai. Tel. 8 689 74534.   Užs. 413.

 
Gaminame duris namams, ūki-

niams pastatams, langų rėmus, 
laiptų pakopas. Tel. 8 686 71689.  
 Užs. 277.

Dažome medinius namus, tvo-
ras, atliekame skardinimo darbus. 
Tel.: 8 642 47200, 8 633 61818.  
 Užs. 465.

Montuojame įvairių tipų tvoras. 
Tel.: 8 642 47200, 8 633 61818.   
 Užs. 464.
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Užs. 36.

„Diemedis“ 
šarvojimo salė  
Bažnyčios g. 42, Marijampolė.
• Visos laidojimo paslaugos 
   ir reikmenys.
 • Palaikų kremavimas.
 Tel. visą parą  8 699 58719.

Marijampolės laidojimo namai 
UAB „Sustojęs laikas“

Tel.: (visą  parą) 8 699 58719, 8 615 90347, 8 611 42299,  (8 343) 54362.
Vokiečių g. 3. LT 68137 Marijampolė

LAidOjiMO iR KREMAViMO PASLAUGOS 
ŠARVOjiMO REiKMENyS • ŠARVOjiMO SALėS • KūNO BALzAMAViMAS

iLGESNiO LAiKyMO ŠALdyTUVE GALiMyBė
SUdAROME iŠANKSTiNES LAidOjiMO SUTARTiS

Užs. 35.

  Užs. 1295.

     Tel. 8 686 61720. 

Liuteronų 
bažnyčios salė
Kauno g. 9, Marijampolėje 

LAidOjiMO  ir  KREMAViMO 
PASLAUGOS,  REiKMENyS

ŠARVOJAME 
KALVARIJOS BAŽNYČIOS 
KOPLYČIOJE IR VISOSE

BENDRUOMENIų SALĖSE
• Laidojimo organizavimas
• Prekyba karstais, drabužiais,     
   gėlėmis ir kt.
• Katafalko paslaugos
• Velionio paruošimas šarvoti

Tel.: +370 652 93037 (visą parą),
        +370 698 32091 Nr. 37.

UAB Laidojimo namai 
„Saulėlydis“ 
Vytauto g. 78, Kalvarija

Užs. 581.

 
ELEKTROS VARIKLIŲ RE-

MONTAS. (Pervynioju elektros 
variklius, generatorius, remontuoju 
akumuliatorius, elektrinius įran-
kius.) K. Donelaičio g. 8, Marijam-
polė. Tel. 8 699 44507.  Užs. 512.

Stogų, fasadų, trinkelių plovi-
mas, atnaujinimas, dažymas. Tel. 
8 631 91211.  Užs. 578.

Krovinių pervežimas, per-
kraustymas, baldų atvežimas ir kt. 
Marijampolės apskrityje ir visoje 
šalyje. Tel. 8 699 83887.  Užs. 210.

Aplinkotvarkos darbai: vejos 
aeravimas, vejos ar žolės pjovimas, 
žemės sklypų kultivavimas ir kt. Tel. 
8 699 83887.  Užs. 211.

 
Stogų dengimas, karkasiniai 

namai, dailylenčių kalimas, stogų 
šiltinimas. Garantijos. Tel. 8 631 
04053.  Užs. 515.

P jaunu žolę .  Tel.  8  694 
70020.  Užs. 542.

Į savo namus priimu gyven-
ti senoles ir jas prižiūriu (gali 
būti nevaikštančios). Tel. 8 607 
45472.  Užs. 581.

NETEKTYS
Mirė Roma LOTVIN, gim. 1941 m.
Velionė pašarvota Marijampolės „Diemedžio“ šarvojimo salėje 

(Bažnyčios g. 42).
Laidotuvės 2022 m. gegužės 28 d. 11 val. Lydės į Marijampolės 

senąsias kapines.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mirė Darius MELNYKAS, gim. 1972 m.
Velionis pašarvotas Marijampolės laidojimo namuose „Sustojęs 

laikas“ (Vokiečių g. 3).
Laidotuvės 2022 m. gegužės 28 d. 14 val. Lydės į Marijampolės 

naująsias kapines.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mirė Ona BITKAUSKAITĖ, gim. 1931 m.
Velionė pašarvota Marijampolės laidojimo namuose „Sustojęs 

laikas“ (Vokiečių g. 3).
Laidotuvės 2022 m. gegužės 28 d. 12 val. Lydės į Marijampolės 

naująsias kapines.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mirė Regina GUREVIČIENĖ, gim. 1968 m., gyv. Akmenynų 

sen.
Velionė pašarvota Kalvarijos laidojimo namuose „Saulėlydis“.
Laidotuvės 2022 m. gegužės 29 d. 13 val. Lydės į Juodelių k. 

kapines.

Užs. 664.
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sekmadienį
Erdvilės, Magdalenos ir 

Algedo vardadieniai.
Saulė teka 4.54 val., leisis 

21.39 val. Dienos ilgumas 
16.45 val.  

Mėnulis delčia.

pirmadienį
Joanos, Žanetos ir Fer-

dinando vardadieniai.
Saulė teka 4.53 val., 

leisis 21.40 val. Dienos 
ilgumas 16.47 val.  

Mėnulis jaunatis.

šiandien 
Rimos, Augustino, Justo 

ir Jogirdo vardadieniai.
Saulė teka 4.55 val., leisis 

21.37 val. Dienos ilgumas 
16.42 val.  

Mėnulis delčia.

antradienį
Angelės, Petronėlės ir 

Gintauto vardadieniai.
Saulė teka 4.52 val., 

leisis 21.41 val. Dienos 
ilgumas 16.49 val.  

Mėnulis jaunatis.

Ger bia mi PRENUMERATORiAi, 
jei negavote laikraščio, pra šo me skambinti 

į Lietuvos paštą tel. 8 700 55400.

sporTas

OrAI

Redaktorė Birutė Montvilienė ...................... tel.: (8 343) 51474, 8 616 53036, el. p. redaktorius@suvalkietis.lt 

Pavaduotoja Loreta Tumelienė (teisėsauga, eismas, medicina)  tel. (8 343) 50855, el. p. loreta@suvalkietis.lt

Korespondentai 

Loreta Akelienė (švietimas, jaunimas) ........................................... tel. (8 343) 52495, el. p. loret@suvalkietis.lt

Nijolė Linionienė (kultūra, gamtosauga) ...................................... tel. (8 343) 50853, el. p. nijole@suvalkietis.lt

Daiva Klimavičienė (verslas, žemės ūkis, virtuvė, kelionės)......... tel. (8 343) 53358, el. p. daiva@suvalkietis.lt

Fotografas Ričardas Pasiliauskas (naujienos, sportas) .............. tel. 8 656 91005, el. p. sportas@suvalkietis.lt

Algis Vaškevičius (aktualijos, kultūra, bendruomenės) .................. tel. (8 343) 54350, el. p. algis@suvalkietis.lt

Redakcijos adresas: 
Ūkininkų g.6, 68306 Marijampolė.

Darbo laikas: I–V 8–17 val.
Laikraštis eina du kartus per savaitę: 

trečiadienį ir šeštadienį.

www.suvalkietis.lt
El. p. info@suvalkietis.lt

Steigėjas ir leidėjas – 

„Suvalkiečio“ redakcija, SL Nr. 086.

Reklama, skelbimai, prenumerata
Buhalterė-vadybininkė Erika Černiauskaitė ... tel. (8 343) 51925, el. p. reklama@suvalkietis.lt 

Vyr. buhalterė Dalia Jaudegienė  .............. tel. 8 616 53041, el. p. buhalterija@suvalkietis.lt

Prenumerata, skelbimai internetu – mokejimai.suvalkietis.lt

Leidybos skyrius

Rimantas Vosylius .......................................... tel. (8 343) 54607, el. p. rimas@suvalkietis.lt

Marija Burbienė .............................................. tel. (8 343) 52495, el.p. marija@suvalkietis.lt

Laikraštis leidžiamas: „Naujasis kelias“ nuo 1941 04 19, „Suvalkietis“ nuo 1992 07 01

Už skelbimų ir mokamų rašinių turinį redakcija neatsako. Užsakomi straipsniai žymimi .  Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. 

Perspausdinti bet kurį straipsnį ar jo dalį galima tik gavus išankstinį rašytinį „Suvalkiečio“ redakcijos sutikimą.

Ofsetinė spauda, 4 spaudos lankai. Indeksas 67260. Maketavo ,,Suvalkiečio“ leidybos skyrius, spausdino „Polska Press Sp. z. o. o.“ spaustuvė.    Tiražas 4290.                       Užsakymo Nr. 42.   

Projekto „Jokia paslaptis“ parama – 5 500 Eur.
Projekto „Neatrasta kultūra“ parama – 11 500 Eur.

„SPINDULIO“ kino teatre
(Kauno g. 13)

GEGUŽĖS 28–BIRŽELIO 2 DIENOMIS
Didžiojoje salėje:

„Koatis – džiunglių drąsuolis“ (JAV, Meksika, animacinis, V). 
Dubliuota lietuviškai. 05-28–06-02 d. 15 val. Bilietas – 5,50 Eur, 
vaikams iki 10 m. – 4,30 Eur.

„Ežiukas Sonikas 2“ (JAV, Kanada, Japonija, nuotykių, V). 
Dubliuota lietuviškai. 05-29 d. 12.30 val. ŠEIMOS SEANSAS, 
bilietas – 4,30 Eur.

„Ups! Nuotykiai tęsiasi“ (Vokietija, Airija, Liuksemburgas, ani-
macinis, V). Dubliuota lietuviškai.  05-28 d. 13 val. Bilietas – 5,50 
Eur, vaikams iki 10 m. – 4,30 Eur.

„Knygynas Paryžiuje“ (Paryžius, melodrama, N-13) 05-28–06-02 
d. 17.30 val. Bilietas – 6,30 Eur.

„Asas Maverikas“ (JAV, veiksmo, N-13) 05-28 d. 19.30 val., 22 
val. 05-29–06-02 d. 19.30 val. Bilietas – 6,30 Eur.

Mažojoje salėje:
„Kosminis šuo ir turbokatinas“ (JK, animacinis, V). Dubliuota 

lietuviškai. 05-28, 29 d. 13.15 val. Bilietas – 4,50 Eur, vaikams iki 10 
m. – 4,00 Eur. Sekmadienį ŠEIMOS SEANSAS – 4,00 Eur.

„Bitė Maja. Auksinis kiaušinis“ (Vokietija, Australija, animacinis, 
V). Dubliuota lietuviškai. 05-28–06-02 d. 15.15 val. Bilietas – 4,50 
Eur, vaikams iki 10 m. – 4,00 Eur. 

„Tarp dviejų pasaulių“ (Prancūzija, drama, N-13) 05-28–06-02 
d. 17.15 val. Bilietas – 4,80 Eur.

„Kambarys“ (JAV, siaubo, N-16) 05-28–06-02 d. 19.15 val. 
Bilietas – 4,80 Eur.

„Eskortės“ (Lenkija, erotinė drama, N-18) 05-28 d.  21.15 val. 
Bilietas – 4,80 Eur.

ALYTUJE  I  S. Dariaus ir S. Girėno g. 3-3
+370 671 58058

MARIJAMPOLĖJE  I  J. Basanavičiaus a. 5
+370 672 07050

VILKAVIŠKYJE  I  Statybininkų g. 3-1
+370 670 69222

KYBARTUOSE  I  Darvino g. 16-1
+370 648 45222

ŠAKIUOSE  I  V. Kudirkos g. 98-2
+370 648 31666
�

VISOS ODONTOLOGIJOS 
PASLAUGOS – JUMS!  

sypsenosekspertai.lt

SVARBU! Teikiame protezavimo
paslaugas TLK lėšomis! Kviečiame
registruotis - DABAR!

Užs. 414.

SUSITVARKYKITE 
NUOTEKAS, 

TAUSOKITE APLINKą IR 
IŠVENKITE IŠLAIDų 

BAUDOMS!
Buitinių nuotekų valymo 

įrenginiai
(„Buiteka“, „Traidenis“, „August“, 

„Švaistė“, „Feliksnavis“, „Biomax“ ir kt.)
GAMINTOJŲ KAINOMIS.
Įrenginių projektavimo, monta

vimo ir aptarnavimo darbai.
10 metų garantija.

GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje Lietuvoje!

DIRBAME
 IR SAVAITGALIAIS

Tel. 8 686 80106. U
žs

. 1
46

5.

dėMesio
Jeigu tu tikrai nori mesti gerti, 

anoniminiai alkoholikai gali tau padė-
ti. Marijampolės AA grupė „Tikslas“. 
Tel. 8 631 91695.                 Užs. 544.

 
INFORMACIJA

Marijampolės savivaldybės tary-
bos 2022 m. kovo 28 d. sprendimu 
Nr. 1-107 Marijampolės suaugusiųjų 
ir jaunimo mokymo centras nuo 2022 
m. rugpjūčio 31 d. likviduojamas.

Suaugusiųjų mokymosi klasės 
nuo rugsėjo 1 d. steigiamos Mari-
jampolės profesinio rengimo cen-
tre.  Užs. 695.

Marijampolės savivaldybės 
administracija informuoja, kad 
Igliškėlių vandens telkinyje dėl 
pylimų avarinės būklės bus pradėti 
vykdyti vandens lygio žeminimo 
darbai. Numatoma darbų pradžia 
– 2022 m. gegužės 30 d.   Užs. 701.

nuoMa
Išsinuomočiau žemės (200 Eur 

už ha). Galiu mokėti į priekį. Tel. 
+370 633 71217.  Užs. 328.

Išnuomojamas kambario butas 
R. Juknevičiaus g. 17. Tel. 8 679 
17251.  Užs. 584.

įvairŪs

Nupirksiu sugedusią vejapjovę, 
trimerį, motopjūklą. 

Parduodu vejapjovę, trimerį, 
motopjūklą. Tel. 8 699 83887.  
 Užs. 212.

Irenai ir Juozui MENKEVIČIAMS,
gyv. Skriaudučio k.

Daug, daug vilčių, minčių, svajonių 
Širdis sutiks ir išlydės. 

O metai kaip tie paukščiai 
Tolyn skubėjo ir skubės. 
Tebūna ilgas Jūsų kelias 
Ir toliai saulės sklidini, 

O metai kaip sraunus upelis 
Tegul gaivina laimės vilnimis.

Juozą 80-mečio proga, Ireną 75-erių metų jubiliejaus 
proga sveikina sūnus Tomas, Raimonda, Austėja ir Dominykas. Užs. 580.

„Sūduva“ žengė 
į ketvirtfinalį

Marijampolės „Sūduva“ per 2022 
metų Hegelmann LFF taurės turnyro 
aštuntfinalio rungtynes namie 2:0 
(2:0) nugalėjo Gargždų „Bangą“ ir 
pateko į kitą etapą.

Abu mačo įvarčiai buvo pelnyti 
dar pirmame kėlinyje. Labai aktyviai 
rungtynes pradėjusioje „Sūduvoje“ 23 
min. pasižymėjo Jevgenas Protasovas, o 
37 min. – Saidas Hamuličius.

Rezultatas prieš pertrauką galėjo 
būti ir gerokai didesnis, tačiau viename 
epizode S. Hamuličiui galva nepavyko 
iš arti pataikyti į visiškai tuščius vartus, 
o 35 min. ir įmušti baudinio.

Antrajame kėlinyje pasižymėti vėl ga-
lėjo S. Hamuličius, pavojingai smūgiavo 
Kule Mbombo, savo galimybių turėjo ir 
„Banga“, bet rezultatas nepasikeitė.

Marijampoliečių 
startai šachmatų 
čempionatuose

Vilniuje įvyko gausūs Lietuvos 
jaunių žaibo ir greitųjų šachmatų 
čempionatai. Pirmą dieną susirinko 
202 dalyviai, kitą – greituosiuose 
– net 264 jaunieji šachmatininkai. 
Žaibo čempionatuose berniukai ir 
mergaitės varžėsi kartu. Po 9 ratų 
Marijampolės sporto centro auklė-
tinis Šarūnas Norkeliūnas B10 am-
žiaus grupėje liko antras, o jo brolis 

Matas Norkeliūnas B16 amžiaus 
grupėje finišavo septintas. 

Antrą varžybų dieną vaikinai ir 
merginos šiek tiek sulėtino tempą 
ir išsiaiškino stipriausius greitųjų 
šachmatų žaidėjus. Š. Norkeliūnas – 
čempionas B10 amžiaus grupėje, o 
jo brolis Matas B16 amžiaus grupėje 
užėmė 9 vietą. Sportininkus treni-
ruoja Rolandas Martinkus.

Mongolijoje 
triumfavo „Gulbelė“, 
„Mantinga“ finišavo 

šešta
Lietuvos trijulių krepšinis vėl 

turi kuo džiaugtis – Mongolijos 
sostinėje Ulan Batore vykusiame 
FIBA „Challenger“ serijos turnyre 
triumfavo Šakių „Gulbelė“. 

Šakiškiai finale 21:17 įveikė šeimi-
ninkų komandą ir iškovojo 15 tūkst. 
JAV dolerių piniginį prizą ir kelialapį 
į prestižinį FIBA „World Tour“ serijos 
turnyrą Prahoje, Čekijoje. 

Mongolijoje varžėsi ir Marijam-
polės „Mantinga“, kuri laimėjo D 
grupės kovas, bet ketvirtfinalyje nusi-
leido „Dusseldorf“ (Vokietija) ir fini-
šavo 6-oje vietoje. Marijampoliečių 
garbę turnyre gynė Justas Nausėdas, 
Evaldas Džiaugys, Tautvydas Kliuči-
nykas ir Žygimantas Šimonis.

Jau artėjantį sekmadienį tiek 
Marijampolės, tiek Šakių klubus 
bus galima išvysti Lietuvos 3x3 
lygos PRO grupės kovose. Antras 
lygos etapas vyks Vilniuje. 

„Suvalkiečio“ informacija

KviečiaMe apsilanKyTi

Šeštadienio diena geresnių orų nežada. Daugelyje rajonų tarpais vis sulauksime neilgai trunkančio lietaus. Oras šils labai vangiai ir įdienojus temperatūra tepakils iki 
11–16 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vandeningiausi debesys trauksis, padaugės pragiedrulių, o trumpai palis tik vietomis vakariniuose rajonuose. Pietvakarių, 
pietų krypties vėjas rims, bus vidutinio stiprumo. Temperatūra kris kiek sparčiau, iki 4–9 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną netrūks debesų, daugelyje rajonų jie atneš 

lietaus. Aukščiausia temperatūra Lietuvoje bus 12–17 laipsnių. Pirmadienio naktį palis dar tik vietomis, o dieną dangų užniauks tankūs debesys, daugelyje rajonų sulauksime lietaus. Vietomis 
lis smarkiai, kai kur gali nugriaudėti perkūnija. Temperatūra giedresnę naktį kris iki 4–7, o dieną oras tesušils iki 12–17 laipsnių.

Dovanos 
„Dainų pynę“

Gegužės 31 d., antradienį, 18 
val. Beatričės Kleizaitės-Vasaris 
menų galerijoje vyks Česlovo Sas-
nausko choro (vadovas Mindaugas 
Radzevičius) koncertas „Dainų 
pynė“. Dalyvaus pianistė Beata 
Andriuškevičienė, koncerto vedėja 
Jolita Ryngnga.

„Gegnės“ kieme – Sekminės 
Birželio 3 d., sekmadienį, 18 

val. klojimo teatro „Gegnė“ kieme 
– Tautkaičių vokalinio instrumen-
tinio ansamblio 45 metų jubiliejinis 
koncertas. Dalyvaus Marijampolės 
kultūros centro Igliaukos skyriaus 
retro šokių grupė. Nuo 17 val. 
laukiama amatininkų, tautodaili-
ninkų.


